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ı 31384 (10/PNP-002335)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos posibles contratos formalizados polo sector público autonómico coa compañía Babcok Mission Critical Services Holdings, S. L.
102148

ı 31390 (10/PNP-002336)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos proxectos de construción
dos parques eólicos Monte Inxerio e Gasalla, promovidos pola empresa Green Capital Power, S. L. na
comarca de Ordes
102150

ı 31395 (10/PNP-002337)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a asunción polo Goberno galego da xestión do Conservatorio Profesional de Música de Lalín
102155

ı 31401 (10/PNP-002338)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para solucionar a demora existente
na tramitación dos expedientes de recoñecemento, declaración e cualiﬁcación do grao de discapacidade na provincia de Pontevedra
102158

ı 31408 (10/PNP-002339)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas alegacións presentadas pola veciñanza respecto dos aspectos centrais da segunda modiﬁcación puntual do Plan parcial de San Pedro de Navia
102162

ı 31413 (10/PNP-002340)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Xustiza do incremento da dotación de recursos humanos e materiais da Oﬁcina Fiscal en Galicia, así como a creación dunha ﬁscalía contra
a corrupción e a criminalidade organizada na comunidade autónoma
102169

102120
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ı 31415 (10/PNP-002341)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas deﬁciencias e carencias que presenta o pavillón deportivo dos institutos de educación secundaria Lucus Augusti e Nosa
102172
Señora dos Ollos Grandes, en Lugo

ı 31425 (10/PNP-002342)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o deseño polo Goberno galego, en coordinación cos concellos de Pontevedra, Marín,
Poio, Vilaboa e Ponte Caldelas, dunha alternativa ao anunciado proxecto de ampliación da EDAR
dos Praceres
102175

ı 31443 (10/PNP-002343)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do desenvolvemento regulamentario
102178
dos puntos 4 e 5 do artigo 24 da Lei 24/2013, do sector eléctrico

ı 31444 (10/PNP-002344)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co ﬁn de eliminar a
obriga das empresas comercializadoras de participar no mercado diario da electricidade para adquirir a totalidade da enerxía dos seus clientes
102185

ı 31446 (10/PNP-002345)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co ﬁn de centralizar a
xestión de toda a produción hidráulica de enerxía no operador do sistema eléctrico
102193

ı 31447 (10/PNP-002346)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da derrogación do artigo 9.3 do
Real decreto 2019/1997, polo que se organiza e regula o mercado de produción de enerxía eléctrica, así como de todas aquelas disposicións regulamentarias que obstaculizan a contratación
102200
bilateral física

ı 31448 (10/PNP-002347)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central respecto do desen102207
volvemento dunha auditoría exhaustiva do déﬁcit da tarifa eléctrica

102121
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ı 31449 (10/PNP-002348)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa asunción polo Estado da xestión da rede de distribución eléctrica
102214

ı 31450 (10/PNP-002349)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da separación real das actividades de
produción, distribución e comercialización da enerxía eléctrica con empresas claramente diferen102221
ciadas en capital e estrutura

ı 31451 (10/PNP-002350)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para substituír o concepto e o gravame do imposto sobre a electricidade que se está a cargar por igual a todos os consumidores, por un imposto sobre o consumo de electricidade
102228

ı 31452 (10/PNP-002351)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do estudo dunha baixada do IVE da
enerxía eléctrica para as potencias e consumos establecidos como imprescindibles
102235

ı 31453 (10/PNP-002352)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para excluír do
pool de poxas diarias a produción eólica, hidráulica e nuclear de enerxía eléctrica, así como
parte da do carbón
102242

ı 31454 (10/PNP-002353)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do desenvolvemento das accións legais
necesarias para executar a devolución polas compañías eléctricas dos incentivos que cobraron
102249
polos teóricos custos de transición á competencia

ı 31487 (10/PNP-002355)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co contrato subscrito para
a prestación do servizo de terapia respiratoria a domicilio
102256
102122
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ı 31508 (10/PNP-002356)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar a desaparición do Festival
de Cinema Internacional de Ourense
102258

ı 31510 (10/PNP-002357)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que
debe levar a cabo en relación coa partida orzamentaria por importe de 1.000.000 de euros destinada nos orzamentos do Estado para o ano 2018 á «prolongación do acceso ao porto exterior da
Coruña», así como as solicitudes do Concello de Arteixo e da cidadanía das comarcas da Coruña,
102260
Bergantiños e da Costa da Morte ao respecto

ı 31537 (10/PNP-002358)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a cobertura polo Goberno galego dos permisos e vacacións do persoal do Centro de Saúde
de Cambados, para permitir a continuidade da súa atención, incluíndo o horario de tarde 102263

ı 31543 (10/PNP-002359)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a implantación polo Goberno galego do servizo de pediatría e dun servizo de garda diario
no Centro de Saúde do concello de Baralla
102265

ı 31551 (10/PNP-002360)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa actual dependencia
de Galicia das importacións de peixe e a protección do sector pesqueiro fronte á competencia
internacional
102267

ı 31565 (10/PNP-002361)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a apertura pola Xunta de Galicia dun proceso de diálogo coa Universidade de Vigo, os
representantes da Escola Superior de Arte Dramática e os da Escola Superior de Conservación
e Restauración de Bens Culturais para iniciar o proceso de adscrición desas titulacións á uni102270
versidade

ı 31577 (10/PNP-002362)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis

102123
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Sobre a recuperación pola Xunta de Galicia das negociacións coas organizacións sindicais para o
establecemento dun acordo respecto das condicións laborais dos axentes forestais e medioambientais, así como a dotación nas relacións de postos de traballo de cada distrito forestal dos medios humanos necesarios para a investigación dos incendios forestais
102273

ı 31580 (10/PNP-002363)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa tramitación do
expediente correspondente ao novo acceso viario ao núcleo urbano das Pontes de García Ro102276
dríguez

ı 31588 (10/PNP-002364)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre o arranxo polo Goberno galego das deﬁciencias que presenta o ximnasio do CEIP Alfonso
D. Rodríguez Castelao do concello de Ordes, aproveitando as vacacións de verán
102281

ı 31597 (10/PNP-002365)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas consecuencias que
está a ter no sector musical a aplicación da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia
102283

ı 31603 (10/PNP-002366)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da equiparación das condicións dos
préstamos Renda Universidade dos anos 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 ás condicións dos do
ano 2007-2008
102286

ı 31608 (10/PNP-002367)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre o asinamento pola Xunta de Galicia da Declaración institucional de compromiso coa memoria
histórica, aprobada no I Encontro da Rede Interautonómica de Memoria Histórica levado a cabo en
102290
Navarra en marzo de 2018

ı 31617 (10/PNP-002368)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre o ofrecemento polo Goberno galego ao Goberno central de toda a colaboración necesaria
para o desenvolvemento do proxecto Ezkaba, en especial para localizar os familiares dos presos
102293
galegos no forte de San Cristóbal

102124
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ı 31649 (10/PNP-002369)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre a elaboración e posta en marcha polo Goberno galego no ano 2018 dun plan especial de
sostibilidade e aproveitamento da ría de Arousa cunha partida orzamentaria especíﬁca
102295

ı 31662 (10/PNP-002370)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dunha estratexia de emprego centrada nas mulleres e
na xente moza, que permita evitar as desigualdades de xénero e idade
102300

ı 31671 (10/PNP-002371)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa investigación dirixida
á produción do parasito Torymus sinensis na cantidade necesaria para afrontar a praga da avespiña
102303
do castiñeiro, así como o seu avance e impacto

ı 31680 (10/PNP-002372)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 4 máis
Sobre a aprobación polo Goberno galego no ano 2018 dun plan de conservación da paisaxe prote102306
xida dos Penedos de Pasarela e Traba segundo o establecido no Decreto 294/2008

ı 31685 (10/PNP-002374)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Santos Queiruga, Carmen
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co disposto na Lei 9/2011,
do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, respecto da creación do Consello de Informativos da CRTVG
102309

ı 31691 (10/PNP-002375)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a apertura pola Xunta de Galicia dunha mesa de negociación coa Asociación Por Eles TEA
Ourense co ﬁn de establecer un convenio de colaboración que permita favorecer a súa actividade
e ampliar a oferta de servizos e prestacións dispoñibles na actualidade na cidade de Ourense e
102312
concellos próximos para o trastorno do espectro do autismo

ı 31696 (10/PNP-002376)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para axilizar a aprobación deﬁnitiva
do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vilaboa, así como a regularización dos núcleos
102316
costeiros dese concello

102125
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ı 31701 (10/PNP-002377)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a adopción pola Xunta de Galicia dunha resolución de remate do Plan especial de dotación
e infraestruturas As Costeiras (PE-4) no concello de Baiona, en aplicación do artigo 60 da Lei 2/2016,
102319
do 10 de febreiro, do solo de Galicia

ı 31706 (10/PNP-002378)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos problemas de abastecemento de auga potable que están a padecer os veciños da parroquia de San
Amaro, no concello de Barro, como consecuencia das obras do eixe atlántico
102321

ı 31712 (10/PNP-002379)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co réxime
legal e as liquidacións do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, ou
102323
plusvalía municipal, practicadas polos concellos

ı 31717 (10/PNP-002380)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa empresa pública
Seaga, a experiencia e as condicións laborais do seu persoal
102328

ı 31721 (10/PNP-002381)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación do proxecto básico e estudo de impacto ambiental dunha planta de xestión de residuos na antiga canteira de Casalonga,
no concello de Teo
102333

ı 31742 (10/PNP-002383)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que debe demandar o Goberno galego ao Goberno central para regularizar e
102337
homoxeneizar a tributación das pensións das persoas emigrantes retornadas

ı 31749 (10/PNP-002384)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia aos concellos do persoal suﬁciente para identiﬁcar as parcelas que precisan traballos de limpeza e facer un seguimento daquelas que presentan maiores
102342
riscos no caso de lumes

102126
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1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

ı 31365 (10/POP-003648)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as contribucións concretas realizadas pola Xunta de Galicia aos eixes estratéxicos e ás
iniciativas do Plan estratéxico para o desenvolvemento do sector civil dos drones en España
2018-2021
102345

ı 31367 (10/POP-003649)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre o horizonte temporal que está a valorar a Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a licitación e execución das obras de adecuación paisaxística do Camiño Inglés no termo municipal de
102348
Santiago de Compostela

ı 31369 (10/POP-003650)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre o horizonte temporal previsto pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda para o remate
da redacción do proxecto, a licitación e a execución das obras de adecuación paisaxística do Camiño
Francés no termo municipal de Santiago de Compostela
102350

ı 31371 (10/POP-003651)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre os novos obxectivos e as actuacións de mellora que se pretenden inserir no proxecto de adecuación paisaxística do Camiño Francés, no termo municipal de Santiago de Compostela 102353

ı 31381 (10/POP-003652)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para verificar a validez dos posibles contratos
formalizados polo sector público autonómico coa compañía Babcok Mission Critical Services
102356
Holdings, S. L.

ı 31393 (10/POP-003653)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das supostas incoherencias dos proxectos de construción dos parques eólicos Monte Inxerio e Gasalla, promovidos pola empresa Green Capital
102358
Power, S. L. na comarca de Ordes

102127
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ı 31404 (10/POP-003654)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non dotar de xeito permanente a provincia de Pontevedra
dos equipos de valoración e orientación da discapacidade precisos para solucionar o problema es102362
trutural existente de falta de persoal

ı 31411 (10/POP-003655)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das alegacións presentadas pola veciñanza en relación cos aspectos centrais da segunda modiﬁcación puntual do Plan parcial de San
Pedro de Navia
102366

ı 31429 (10/POP-003656)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre os beneﬁcios que terían nos ámbitos social, territorial e laboral dos concellos da comarca
de Ordes os parques eólicos Monte Inxerio e Gasalla, promovidos pola empresa Green Capital
102373
Power, S. L.

ı 31433 (10/POP-003657)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia en relación co cobramento pola empresa
concesionaria das peaxes da AP-9 ás persoas usuarias cando se producen retencións, como consecuencia das obras de ampliación da ponte de Rande
102376

ı 31455 (10/POP-003658)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da elección do anunciado proxecto de ampliación da
EDAR dos Praceres para o saneamento da ría de Pontevedra en vez dun modelo de varias depuradoras máis pequenas de xestión próxima
102379

ı 31484 (10/POP-003660)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as recomendacións do Consello de Contas de Galicia referidas ao servizo domiciliario de terapias respiratorias que teñen aplicación práctica na realidade
102382

ı 31485 (10/POP-003661)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o posible incremento polo Goberno galego do control respecto da execución do contrato na
102384
prestación do servizo domiciliario de terapias respiratorias

102128
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ı 31501 (10/POP-003662)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre as razóns do abandono das actividades e do mantemento das Colonias de Covelo, no concello
da Lama
102386

ı 31506 (10/POP-003663)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia dalgún risco para a celebración no ano
2018 do Festival de Cinema Internacional de Ourense
102389

ı 31513 (10/POP-003664)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para revisar co Concello de Arteixo e co Ministerio de Fomento a alternativa elixida para a construción da prolongación do acceso ao porto exterior da Coruña e optar pola alternativa «0» do estudo informativo, negociando a liberación da
102391
peaxe da AG-55 entre A Coruña e Arteixo

ı 31539 (10/POP-003665)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para non cubrir as vacacións e permisos do persoal do Centro
102394
de Saúde de Cambados

ı 31545 (10/POP-003666)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da posta en marcha do servizo de pediatría
102396
no concello de Baralla

ı 31548 (10/POP-003667)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas concretas previstas polo Goberno galego para evitar a perda de peso do sector
102398
pesqueiro fronte á competencia internacional

ı 31562 (10/POP-003668)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da creación de novos tipos de formación náutico-pesqueira
102401
paralela á regulada pola Administración que habilite a persoa titulada para embarcar

ı 31568 (10/POP-003669)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
102129
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Sobre a posible valoración polo Goberno galego da adscrición das ensinanzas artísticas superiores
102404
ao Sistema universitario de Galicia

ı 31573 (10/POP-003670)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para acadar un novo acordo respecto das condicións labo102407
rais e funcións dos axentes forestais e medioambientais de Galicia

ı 31595 (10/POP-003671)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a posible valoración polo Goberno galego das consecuencias, para a actividade musical da
Comunidade Autónoma, da posta en marcha da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos
públicos e actividades recreativas de Galicia
102409

ı 31601 (10/POP-003672)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o número de estudantes galegos que están a ter problemas para afrontar a amortización
dos préstamos Renda Universidade
102411

ı 31605 (10/POP-003673)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre os intereses defendidos polo Goberno galego nas xestións coa empresa Babcok Mission Critical Services Holdings, S. L.
102415

ı 31610 (10/POP-003674)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non asinar a declaración institucional aprobada no I Encontro da Rede Interautonómica de Memoria Histórica levado a cabo en Navarra en marzo de 2018
102418

ı 31619 (10/POP-003675)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da colaboración co Goberno de Navarra para
a localización dos familiares das persoas galegas presas e en moitos casos mortas no forte de
102421
San Cristóbal

ı 31630 (10/POP-003676)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á relación contractual que está a manter cos centros
102423
concertados para a prestación do servizo de diálise
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ı 31631 (10/POP-003677)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento das recomendacións
do Consello de Contas de Galicia referidas á actividade concertada da diálise no Sergas
102425

ı 31634 (10/POP-003678)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posta á disposición dos concellos dos medios e os
apoios necesarios para a execución das franxas de protección e seguridade contra os lumes no
prazo establecido pola lexislación vixente
102427

ı 31652 (10/POP-003679)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración e posta en marcha no ano 2018
dun plan especial de sostibilidade e aproveitamento da ría de Arousa cunha partida orzamentaria
102430
especíﬁca

ı 31656 (10/POP-003680)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos resultados que presentan as medidas desenvolvidas ata o momento para evitar a sostida e intensa suba dos prezos dos combustibles en Galicia
102433

ı 31666 (10/POP-003681)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a opacidade da Xunta de Galicia en relación cos contratos realizados con empresas citadas
na trama Gürtel
102436

ı 31667 (10/POP-003682)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co impacto en Galicia das primeiras sentenzas
102439
xudiciais referidas á trama Gürtel

ı 31672 (10/POP-003683)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a incidencia que está a ter a praga da avespiña nos castiñeiros e soutos galegos no ano 2018
102442

ı 31678 (10/POP-003684)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 4 máis
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Sobre o tipo de medidas que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para o cumprimento do establecido
no Decreto 294/2008, polo que se declaran como paisaxe protexida os Penedos de Pasarela e Traba
102444

ı 31687 (10/POP-003685)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Dirección da CRTVG para atender as demandas dos seus
102447
profesionais

ı 31694 (10/POP-003686)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para contribuír ao desenvolvemento do asociacionismo que traballa con persoas que padecen o trastorno do espectro do autismo en Ourense
102450

ı 31698 (10/POP-003687)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención da solicitude do Concello de Vilaboa
102454
para axilizar a tramitación do Plan xeral de ordenación municipal, iniciada no ano 2003

ı 31703 (10/POP-003688)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do Plan especial de dotación e infraestruturas As Costeiras (PE-4), no concello de Baiona
102457

ı 31708 (10/POP-003689)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coas reclamacións da veciñanza da parroquia de
San Amaro, do concello de Barro, referidas aos problemas de abastecemento de auga potable que
están a padecer, como consecuencia das obras do eixe atlántico
102459

ı 31720 (10/POP-003690)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non recoñecerlles aos traballadores da empresa pública
Seaga os traballos realizados contra os incendios forestais, para os efectos da súa inclusión nas lis102460
tas de contratación da Xunta de Galicia

ı 31723 (10/POP-003691)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a posición que vai adoptar o Goberno galego en relación coa solicitude de instalación dunha
102465
planta de xestión de residuos na antiga canteira de Casalonga, no concello de Teo
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ı 31728 (10/POP-003692)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a alternativa elixida pola Xunta de Galicia para o desenvolvemento da planiﬁcación integral
da mellora da seguridade da estrada OU-402 no treito de Reza
102468

ı 31732 (10/POP-003693)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para privatizar o servizo de Gabinete de Prensa da Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada do Salnés
102471

ı 31739 (10/POP-003694)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que está a desenvolver a Xunta de Galicia para acadar a implantación polo Ministerio de Fomento en Galicia, no polígono de Rozas, do Centro de Excelencia e do Laboratorio de
102473
Drones previstos no Plan estratéxico de drones do Estado

ı 31745 (10/POP-003695)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á garantía na actualidade do tratamento igualitario e ho102476
moxéneo para a tributación das pensións das persoas emigrantes retornadas a Galicia

ı 31752 (10/POP-003696)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as razóns do incumprimento do compromiso do Goberno galego de paralizar as obras da Cidade da Cultura pola anunciada construción dun novo ediﬁco destinado a organismos académicos
102480
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 4 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

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

Admisión a trámite e publicación

- 31384 (10/PNP-002335)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos posibles contratos formalizados polo sector público autonómico coa compañía Babcok Mission Critical Services Holdings, S. L.
- 31390 (10/PNP-002336)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos proxectos de construción
dos parques eólicos Monte Inxerio e Gasalla, promovidos pola empresa Green Capital Power, S. L. na
comarca de Ordes
- 31395 (10/PNP-002337)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a asunción polo Goberno galego da xestión do Conservatorio Profesional de Música de Lalín
- 31401 (10/PNP-002338)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para solucionar a demora existente
na tramitación dos expedientes de recoñecemento, declaración e cualiﬁcación do grao de discapacidade na provincia de Pontevedra
- 31408 (10/PNP-002339)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas alegacións presentadas pola veciñanza respecto dos aspectos centrais da segunda modiﬁcación puntual do Plan parcial de San Pedro de Navia
- 31413 (10/PNP-002340)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
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Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Xustiza do incremento da dotación de recursos humanos e materiais da Oﬁcina Fiscal en Galicia, así como a creación dunha ﬁscalía contra
a corrupción e a criminalidade organizada na comunidade autónoma
- 31415 (10/PNP-002341)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas deﬁciencias e carencias que presenta o pavillón deportivo dos institutos de educación secundaria Lucus Augusti e Nosa
Señora dos Ollos Grandes, en Lugo
- 31425 (10/PNP-002342)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o deseño polo Goberno galego, en coordinación cos concellos de Pontevedra, Marín, Poio, Vilaboa e Ponte Caldelas, dunha alternativa ao anunciado proxecto de ampliación da EDAR dos Praceres
- 31443 (10/PNP-002343)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do desenvolvemento regulamentario
dos puntos 4 e 5 do artigo 24 da Lei 24/2013, do sector eléctrico
- 31444 (10/PNP-002344)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co ﬁn de eliminar a
obriga das empresas comercializadoras de participar no mercado diario da electricidade para adquirir a totalidade da enerxía dos seus clientes
- 31446 (10/PNP-002345)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co ﬁn de centralizar a
xestión de toda a produción hidráulica de enerxía no operador do sistema eléctrico
- 31447 (10/PNP-002346)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da derrogación do artigo 9.3 do Real decreto 2019/1997, polo que se organiza e regula o mercado de produción de enerxía eléctrica, así
como de todas aquelas disposicións regulamentarias que obstaculizan a contratación bilateral física
- 31448 (10/PNP-002347)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
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Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central respecto do desenvolvemento dunha auditoría exhaustiva do déﬁcit da tarifa eléctrica
- 31449 (10/PNP-002348)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa asunción polo Estado da xestión da rede de distribución eléctrica
- 31450 (10/PNP-002349)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da separación real das actividades de
produción, distribución e comercialización da enerxía eléctrica con empresas claramente diferenciadas en capital e estrutura
- 31451 (10/PNP-002350)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para substituír o concepto e o gravame do imposto sobre a electricidade que se está a cargar por igual a todos os consumidores, por un imposto sobre o consumo de electricidade
- 31452 (10/PNP-002351)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do estudo dunha baixada do IVE da
enerxía eléctrica para as potencias e consumos establecidos como imprescindibles
- 31453 (10/PNP-002352)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para excluír do pool
de poxas diarias a produción eólica, hidráulica e nuclear de enerxía eléctrica, así como parte da do
carbón
- 31454 (10/PNP-002353)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do desenvolvemento das accións legais
necesarias para executar a devolución polas compañías eléctricas dos incentivos que cobraron
polos teóricos custos de transición á competencia
- 31487 (10/PNP-002355)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co contrato subscrito para
a prestación do servizo de terapia respiratoria a domicilio
- 31508 (10/PNP-002356)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar a desaparición do Festival
de Cinema Internacional de Ourense
- 31510 (10/PNP-002357)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que
debe levar a cabo en relación coa partida orzamentaria por importe de 1.000.000 de euros destinada nos orzamentos do Estado para o ano 2018 á «prolongación do acceso ao porto exterior da
Coruña», así como as solicitudes do Concello de Arteixo e da cidadanía das comarcas da Coruña,
Bergantiños e da Costa da Morte ao respecto
- 31537 (10/PNP-002358)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a cobertura polo Goberno galego dos permisos e vacacións do persoal do Centro de Saúde
de Cambados, para permitir a continuidade da súa atención, incluíndo o horario de tarde
- 31543 (10/PNP-002359)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a implantación polo Goberno galego do servizo de pediatría e dun servizo de garda diario
no Centro de Saúde do concello de Baralla
- 31551 (10/PNP-002360)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa actual dependencia de Galicia das importacións de peixe e a protección do sector pesqueiro fronte á competencia internacional
- 31565 (10/PNP-002361)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a apertura pola Xunta de Galicia dun proceso de diálogo coa Universidade de Vigo, os representantes da Escola Superior de Arte Dramática e os da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais para iniciar o proceso de adscrición desas titulacións á universidade
- 31577 (10/PNP-002362)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
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Sobre a recuperación pola Xunta de Galicia das negociacións coas organizacións sindicais para o
establecemento dun acordo respecto das condicións laborais dos axentes forestais e medioambientais, así como a dotación nas relacións de postos de traballo de cada distrito forestal dos medios
humanos necesarios para a investigación dos incendios forestais
- 31580 (10/PNP-002363)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa tramitación do
expediente correspondente ao novo acceso viario ao núcleo urbano das Pontes de García Rodríguez
- 31588 (10/PNP-002364)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre o arranxo polo Goberno galego das deﬁciencias que presenta o ximnasio do CEIP Alfonso
D. Rodríguez Castelao do concello de Ordes, aproveitando as vacacións de verán
- 31597 (10/PNP-002365)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas consecuencias que
está a ter no sector musical a aplicación da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia
- 31603 (10/PNP-002366)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da equiparación das condicións dos
préstamos Renda Universidade dos anos 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 ás condicións dos do
ano 2007-2008
- 31608 (10/PNP-002367)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre o asinamento pola Xunta de Galicia da Declaración institucional de compromiso coa memoria
histórica, aprobada no I Encontro da Rede Interautonómica de Memoria Histórica levado a cabo en
Navarra en marzo de 2018
- 31617 (10/PNP-002368)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre o ofrecemento polo Goberno galego ao Goberno central de toda a colaboración necesaria
para o desenvolvemento do proxecto Ezkaba, en especial para localizar os familiares dos presos
galegos no forte de San Cristóbal
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- 31649 (10/PNP-002369)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre a elaboración e posta en marcha polo Goberno galego no ano 2018 dun plan especial de
sostibilidade e aproveitamento da ría de Arousa cunha partida orzamentaria especíﬁca
- 31662 (10/PNP-002370)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dunha estratexia de emprego centrada nas mulleres e
na xente moza, que permita evitar as desigualdades de xénero e idade
- 31671 (10/PNP-002371)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa investigación dirixida
á produción do parasito Torymus sinensis na cantidade necesaria para afrontar a praga da avespiña
do castiñeiro, así como o seu avance e impacto
- 31680 (10/PNP-002372)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 4 máis
Sobre a aprobación polo Goberno galego no ano 2018 dun plan de conservación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba segundo o establecido no Decreto 294/2008
- 31685 (10/PNP-002374)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Santos Queiruga, Carmen
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co disposto na Lei 9/2011,
do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, respecto da creación do Consello de Informativos da CRTVG
- 31691 (10/PNP-002375)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a apertura pola Xunta de Galicia dunha mesa de negociación coa Asociación Por Eles TEA
Ourense co ﬁn de establecer un convenio de colaboración que permita favorecer a súa actividade
e ampliar a oferta de servizos e prestacións dispoñibles na actualidade na cidade de Ourense e
concellos próximos para o trastorno do espectro do autismo
- 31696 (10/PNP-002376)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para axilizar a aprobación deﬁnitiva
do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vilaboa, así como a regularización dos núcleos
costeiros dese concello
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- 31701 (10/PNP-002377)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a adopción pola Xunta de Galicia dunha resolución de remate do Plan especial de dotación
e infraestruturas As Costeiras (PE-4) no concello de Baiona, en aplicación do artigo 60 da Lei 2/2016,
do 10 de febreiro, do solo de Galicia
- 31706 (10/PNP-002378)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos
problemas de abastecemento de auga potable que están a padecer os veciños da parroquia
de San Amaro, no concello de Barro, como consecuencia das obras do eixe atlántico
- 31712 (10/PNP-002379)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co réxime
legal e as liquidacións do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, ou
plusvalía municipal, practicadas polos concellos
- 31717 (10/PNP-002380)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa empresa pública
Seaga, a experiencia e as condicións laborais do seu persoal
- 31721 (10/PNP-002381)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación do proxecto básico e estudo de impacto ambiental dunha planta de xestión de residuos na antiga canteira de Casalonga,
no concello de Teo
- 31742 (10/PNP-002383)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que debe demandar o Goberno galego ao Goberno central para regularizar e
homoxeneizar a tributación das pensións das persoas emigrantes retornadas
- 31749 (10/PNP-002384)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia aos concellos do persoal suﬁciente para identiﬁcar as parcelas que precisan traballos de limpeza e facer un seguimento daquelas que presentan maiores
riscos no caso de lumes
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1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

Admisión a trámite e publicación
- 31365 (10/POP-003648)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as contribucións concretas realizadas pola Xunta de Galicia aos eixes estratéxicos e ás iniciativas do Plan estratéxico para o desenvolvemento do sector civil dos drones en España 2018-2021
- 31367 (10/POP-003649)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre o horizonte temporal que está a valorar a Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a licitación e execución das obras de adecuación paisaxística do Camiño Inglés no termo municipal de
Santiago de Compostela
- 31369 (10/POP-003650)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre o horizonte temporal previsto pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda para o remate
da redacción do proxecto, a licitación e a execución das obras de adecuación paisaxística do Camiño
Francés no termo municipal de Santiago de Compostela
- 31371 (10/POP-003651)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre os novos obxectivos e as actuacións de mellora que se pretenden inserir no proxecto de adecuación paisaxística do Camiño Francés, no termo municipal de Santiago de Compostela
- 31381 (10/POP-003652)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para verificar a validez dos posibles contratos
formalizados polo sector público autonómico coa compañía Babcok Mission Critical Services
Holdings, S. L.
- 31393 (10/POP-003653)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das supostas incoherencias dos proxectos de construción dos parques eólicos Monte Inxerio e Gasalla, promovidos pola empresa Green Capital
Power, S. L. na comarca de Ordes
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- 31404 (10/POP-003654)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non dotar de xeito permanente a provincia de Pontevedra
dos equipos de valoración e orientación da discapacidade precisos para solucionar o problema estrutural existente de falta de persoal
- 31411 (10/POP-003655)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das alegacións presentadas pola veciñanza en relación cos aspectos centrais da segunda modiﬁcación puntual do Plan parcial de San
Pedro de Navia
- 31429 (10/POP-003656)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre os beneﬁcios que terían nos ámbitos social, territorial e laboral dos concellos da comarca
de Ordes os parques eólicos Monte Inxerio e Gasalla, promovidos pola empresa Green Capital
Power, S. L.
- 31433 (10/POP-003657)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia en relación co cobramento pola empresa
concesionaria das peaxes da AP-9 ás persoas usuarias cando se producen retencións, como consecuencia das obras de ampliación da ponte de Rande
- 31455 (10/POP-003658)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da elección do anunciado proxecto de ampliación da
EDAR dos Praceres para o saneamento da ría de Pontevedra en vez dun modelo de varias depuradoras máis pequenas de xestión próxima
- 31484 (10/POP-003660)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as recomendacións do Consello de Contas de Galicia referidas ao servizo domiciliario de terapias respiratorias que teñen aplicación práctica na realidade
- 31485 (10/POP-003661)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o posible incremento polo Goberno galego do control respecto da execución do contrato na
prestación do servizo domiciliario de terapias respiratorias
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- 31501 (10/POP-003662)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre as razóns do abandono das actividades e do mantemento das Colonias de Covelo, no concello
da Lama
- 31506 (10/POP-003663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia dalgún risco para a celebración no ano
2018 do Festival de Cinema Internacional de Ourense
- 31513 (10/POP-003664)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para revisar co Concello de Arteixo e co Ministerio de Fomento a alternativa elixida para a construción da prolongación do acceso ao porto exterior da Coruña e optar pola alternativa «0» do estudo informativo, negociando a liberación da
peaxe da AG-55 entre A Coruña e Arteixo
- 31539 (10/POP-003665)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para non cubrir as vacacións e permisos do persoal do Centro
de Saúde de Cambados
- 31545 (10/POP-003666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da posta en marcha do servizo de pediatría
no concello de Baralla
- 31548 (10/POP-003667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas concretas previstas polo Goberno galego para evitar a perda de peso do sector
pesqueiro fronte á competencia internacional
- 31562 (10/POP-003668)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da creación de novos tipos de formación náutico-pesqueira paralela á regulada pola Administración que habilite a persoa titulada para embarcar
- 31568 (10/POP-003669)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre a posible valoración polo Goberno galego da adscrición das ensinanzas artísticas superiores
ao Sistema universitario de Galicia
- 31573 (10/POP-003670)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para acadar un novo acordo respecto das condicións laborais e funcións dos axentes forestais e medioambientais de Galicia
- 31595 (10/POP-003671)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a posible valoración polo Goberno galego das consecuencias, para a actividade musical da
Comunidade Autónoma, da posta en marcha da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos
públicos e actividades recreativas de Galicia
- 31601 (10/POP-003672)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o número de estudantes galegos que están a ter problemas para afrontar a amortización
dos préstamos Renda Universidade
- 31605 (10/POP-003673)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre os intereses defendidos polo Goberno galego nas xestións coa empresa Babcok Mission Critical Services Holdings, S. L.
- 31610 (10/POP-003674)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non asinar a declaración institucional aprobada no I Encontro da Rede Interautonómica de Memoria Histórica levado a cabo en Navarra en marzo de 2018
- 31619 (10/POP-003675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da colaboración co Goberno de Navarra para
a localización dos familiares das persoas galegas presas e en moitos casos mortas no forte de
San Cristóbal
- 31630 (10/POP-003676)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á relación contractual que está a manter cos centros
concertados para a prestación do servizo de diálise
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- 31631 (10/POP-003677)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento das recomendacións
do Consello de Contas de Galicia referidas á actividade concertada da diálise no Sergas
- 31634 (10/POP-003678)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posta á disposición dos concellos dos medios e os
apoios necesarios para a execución das franxas de protección e seguridade contra os lumes no
prazo establecido pola lexislación vixente
- 31652 (10/POP-003679)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración e posta en marcha no ano 2018
dun plan especial de sostibilidade e aproveitamento da ría de Arousa cunha partida orzamentaria
especíﬁca
- 31656 (10/POP-003680)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos resultados que presentan as medidas desenvolvidas ata o momento para evitar a sostida e intensa suba dos prezos dos combustibles en Galicia
- 31666 (10/POP-003681)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a opacidade da Xunta de Galicia en relación cos contratos realizados con empresas citadas
na trama Gürtel
- 31667 (10/POP-003682)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co impacto en Galicia das primeiras sentenzas
xudiciais referidas á trama Gürtel
- 31672 (10/POP-003683)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a incidencia que está a ter a praga da avespiña nos castiñeiros e soutos galegos no ano 2018
- 31678 (10/POP-003684)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 4 máis
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Sobre o tipo de medidas que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para o cumprimento do establecido
no Decreto 294/2008, polo que se declaran como paisaxe protexida os Penedos de Pasarela e Traba
- 31687 (10/POP-003685)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Dirección da CRTVG para atender as demandas dos seus
profesionais
- 31694 (10/POP-003686)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para contribuír ao desenvolvemento do asociacionismo que traballa con persoas que padecen o trastorno do espectro do autismo en Ourense
- 31698 (10/POP-003687)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención da solicitude do Concello de Vilaboa
para axilizar a tramitación do Plan xeral de ordenación municipal, iniciada no ano 2003
- 31703 (10/POP-003688)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do Plan especial de dotación e infraestruturas As Costeiras (PE-4), no concello de Baiona
- 31708 (10/POP-003689)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coas reclamacións da veciñanza da parroquia de
San Amaro, do concello de Barro, referidas aos problemas de abastecemento de auga potable que
están a padecer, como consecuencia das obras do eixe atlántico
- 31720 (10/POP-003690)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non recoñecerlles aos traballadores da empresa pública
Seaga os traballos realizados contra os incendios forestais, para os efectos da súa inclusión nas listas de contratación da Xunta de Galicia
- 31723 (10/POP-003691)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a posición que vai adoptar o Goberno galego en relación coa solicitude de instalación dunha
planta de xestión de residuos na antiga canteira de Casalonga, no concello de Teo
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- 31728 (10/POP-003692)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a alternativa elixida pola Xunta de Galicia para o desenvolvemento da planiﬁcación integral
da mellora da seguridade da estrada OU-402 no treito de Reza
- 31732 (10/POP-003693)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para privatizar o servizo de Gabinete de Prensa da Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada do Salnés
- 31739 (10/POP-003694)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que está a desenvolver a Xunta de Galicia para acadar a implantación polo Ministerio de Fomento en Galicia, no polígono de Rozas, do Centro de Excelencia e do Laboratorio de
Drones previstos no Plan estratéxico de drones do Estado
- 31745 (10/POP-003695)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á garantía na actualidade do tratamento igualitario e
homoxéneo para a tributación das pensións das persoas emigrantes retornadas a Galicia
- 31752 (10/POP-003696)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as razóns do incumprimento do compromiso do Goberno galego de paralizar as obras da Cidade da Cultura pola anunciada construción dun novo ediﬁco destinado a organismos académicos
Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

A sentenza da Sala do Contencioso da Audiencia Nacional do pasado día 8 de
marzo de 2018, en recurso número 310/2015, confirmou a correspondente
resolución do Tribunal Económico Administrativo Central do 5 de febreiro de
2015 sobre os acordos da Administración tributaria de liquidación e sanción polo
Imposto de Sociedades, por importes de 6.059.636,41 euros e de 3.220.763,25
euros, á compañía BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS,
S.L. (antes AVINCIS MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS, S.L. e
antes INAER AVIATION GROUP, S.L.), por celebración de negocios xurídicos
simulados (“préstamos participativos” dentro do grupo empresarial) para
defraudar á facenda pública.

Como queira que a devandita compañía mercantil, ou algunha ás que sucedeu,
puidese ser adxudicataria de contratos no ámbito do sector público autonómico,
cómpre analizar se con motivo da situación fiscal confirmada pola Audiencia
Nacional algún dos contratos poida incorrer en supostos de nulidade e se se
aprecian ou apreciaron, de ser o caso, polos órganos de contratación autonómicos
circunstancias de prohibición para contratar que afectan a este grupo empresarial.

Polo exposto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a verificar os contratos que a
compañía BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS, S.L. (antes
AVINCIS MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS, S.L. e antes INAER
AVIATION GROUP, S.L.) puidese ter formalizado no ámbito do sector público
autonómico e a posible concorrencia de causas de prohibición para contratar nesta
mercantil que afectasen á validez dos contratos, dando conta do resultado desta
investigación ao Parlamento.
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Pazo do Parlamento, 25 de maio de 2018

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nas pasadas semanas a Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental da
Secretaría de Estado de Medio Ambiente tivo en período de consultas a avaliación do
impacto ambiental dos proxectos de parques eólicos promovidos pola empresa GREEN
CAPITAL POWER, S.L.; coñecidos como Ardemil (Ordes), A Pobra (Mesía) e
Labandeira (Vilasantar). O coñecemento destes proxectos por parte dos concellos
afectados foi moi tardía pois a faísca saltou nos últimos días do prazo de alegacións. Era
tal o despropósito e a falsidade de datos contidos e foi tal a alarma creada que a mesma
empresa comunicou ós respectivos alcaldes que desistía deles. Pero a verdade é que
seguen activos en fase de consultas na páxina Web do Ministerio.
O que non se sabía é que a mesma empresa tiña xa desde outubro de 2017
presentada unha solicitude ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria de polo
menos 2 novos parques na comarca, pois se están a tramitar na Dirección Xeral de
Enerxía e Minas expedientes de autorización administrativa previa á construción de
dous PARQUES EÓLICOS – os denominados MONTE INXERIO (Ordes e Cerceda) e
GASALLA (Frades e Mesía)- na Comarca de Ordes, promovidos por Green Capital
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Power ao amparo da Lei 8/2009, sen que ata a data actual se enviase comunicado oficial
a ningún dos Concellos afectados.
Os efectos da instalación dos aeroxeradores na poboación, na paisaxe e a
contaminación acústica que ocasionan están a xerar un importante rexeitamento das
veciñas e dos veciños destes concellos, cun territorio maiormente marcado polo seu
óptimo aproveitamento rural, agrícola, gandeiro e forestal; o que suscita adoptar un
criterio razoable de que nos atopamos en espazos territoriais non axeitados para a
instalación de parques eólicos e as infraestruturas paralelas que levan aparelladas.
Se atendemos as localizacións e características dos elementos de cada un destes
parques eólicos, e analizando as localizacións propostas pola promotora, resulta
inadmisible e inaceptable a colocación destes aeroxeradores, dun xeito significativo e
relevante pola súa afección á poboación, dado que en concellos como os nosos, cuxos
núcleos rurais de asentamento se encontran moi diseminados, ou inclusive coa
existencia de vivendas illadas, a pretendida localización destes é moi próxima ás
vivendas, a pesar de tratar de xustificar os 500 metros que marca o plan eólico galego. O
efecto sombra, a reflexión solar e o ruído, capaz de afectar tanto ao oído humano como
ao seu sistema nervioso, resultarán nocivos para a saúde das veciñas e dos veciños.
Ademais, non podemos obviar que a transformación da paisaxe resulta
irreversible dada a orografía do terreo do noso contorno, tanto polo tamaño dos
aeroxeradores como polos demais elementos do parque (edificacións auxiliares, vías
internas, rede eléctrica, etc.). Igualmente a avifauna vese seriamente afectada, pola
afección non só do seu hábitat senón tamén dos seus costumes, así coma das
consecuencias negativas para o solo e a auga.
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En canto ás figuras de protección medioambiental, cómpre recordar que na nosa
comarca se atopa: o espazo protexido LIC río Tambre así como espazos de Rede Natura;
espazos naturais de interese local de acordo co disposto na Lei 9/2001, de 21 de agosto,
de Conservación da Natureza; parte do espazo sitúase dentro da Reserva da Biosfera
denominada “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”; así como o trazado do Camiño
de Santiago (Camiño Inglés).
Para rematar, cómpre engadir que nos atopamos nunha comarca cunha alta
porcentaxe de terreos sometidos a procesos de concentración parcelaria, que no caso de
Frades, Mesía e Oroso aproxímase ao 100% do seu territorio, e en Ordes supera o 80%;
e que no caso concreto dos dous parques mencionados afecta integramente terreos cun
alto potencial de aproveitamento do solo, ben sexa nas terras de labor desde o punto de
vista agrícola e gandeiro, como nas terras a monte para un óptimo aproveitamento
forestal.

Polo exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
-Valorar a falta de seriedade, mofa e desprezo da citada empresa e a súa
prepotencia como aspecto negativo a ter en conta na concesión a Parques Eólicos do
MONTE INXERIO e GASALLA promovidos pola empresa Green Capital Power.
-Facer prevalecer coma prioritarios, ante os citados proxectos de Parques
Eólicos, os efectos dañinos ás propiedades da veciñanza, á súa calidade de vida, á súa
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saúde, á paisaxe, á avifauna ou contravir as normas técnicas de planeamento
urbanísticos e lexislación vixentes.
-Defender a vocación agrogandeira, os postos de traballo e a actividade
económica, en definitiva a sostibilidade das zonas afectadas por estes proxectos
eólicos.”

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/05/2018 10:32:25

María Montserrat Prado Cores na data 28/05/2018 10:32:30
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Ana Pontón Mondelo na data 28/05/2018 10:32:31

Olalla Rodil Fernández na data 28/05/2018 10:32:33

Noa Presas Bergantiños na data 28/05/2018 10:32:34

Xosé Luis Bará Torres na data 28/05/2018 10:32:35
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Conservatorio Profesional de Música de Lalín ten actualmente 160 alumnos,
un cadro de 12 profesores (6 a xornada completa e 6 a media xornada) e unha praza de
conserxe e outra de persoal de limpeza. O seu orzamento anual de gastos é de
321.986,08 euros, mentres que conta con 94.983,50 euros de ingresos, polo que a maior
parte do financiamento, isto é 227.002,58 euros, corre por conta do concello de Lalín. O
resto dos ingresos proceden do pagamento de taxas (77.983,30 euros) e da subvención
da Deputación Provincial (17.000 euros).
Cómpre ter en conta que se trata dunha competencia en materia educativa, que
non lle corresponde ao concello. Ao mesmo tempo, a alumnado do centro procede de
diferentes municipios da comarca, polo que non parece lóxico que se financie
maioritariamente con achegas do concello de Lalín.
O Conservatorio presta un servizo fundamental para a formación musical de
mozos e mozas da comarca do Deza, e entre o seu alumnado figuran integrantes das
bandas de música da zona como a de Lalín, Vilatuxe, Muimenta ou Prado. De non
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existir un centro destas características, estes mozos e mozas terían que desprazarse a
Santiago ou a Pontevedra para cursar os estudos musicais.

Dado que se trata dunha actividade de carácter educativo que non é de
competencia municipal, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición
non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a asumir a xestión do
conservatorio profesional de música de Lalín.”

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/05/2018 11:35:53

María Montserrat Prado Cores na data 28/05/2018 11:35:59

Ana Pontón Mondelo na data 28/05/2018 11:36:00

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/05/2018 11:36:02

Olalla Rodil Fernández na data 28/05/2018 11:36:03

Noa Presas Bergantiños na data 28/05/2018 11:36:04
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno, relativa á demora do procedemento para o
recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A OMS define a discapacidade como un termo xeral que abarca as deficiencias,
as limitacións da actividade e as restricións da participación. As deficiencias son
problemas que afectan a unha estrutura ou función corporal: as limitacións da actividade
son dificultades para executar accións ou tarefas e as restricións da participación son
problemas para participar en situacións vitais.
Por conseguinte, a discapacidade é un fenómeno complexo que reflexa unha
interacción entre as características do organismo humano e as características da
sociedade na que vive.
A orde de 25 de novembro de 2015 pola que se regula o procedemento para o
recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, e a organización e
funcionamento dos órganos técnicos competentes. No artigo 8 establece como prazo
máximo para resolver o recoñecemento de grao 3 meses para instrución e resolución de
expediente, data a partir da cal se desestima por silencio administrativo segundo o artigo
9, e tendo obriga a Administración de resolver expresamente.
1
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Estas limitacións ou restricións impiden en gran parte das persoas, ou os
coidadores principais destas, que solicitan a valoración de grao o normal
desenvolvemento da súa vida laboral ocasionando baixas reiteradas, Incapacidades ou
mesmo a expulsión (por despedimento) do mundo laboral. Isto conleva unha
diminución importante de ingresos da unidade familiar, que na maioría das ocasións vai
acompañada tamén nun aumento de gastos derivados do desprazamento (e gasto de
parking) a consultas médicas, probas diagnósticas, tratamentos e/ou rehabilitación,
gastos de fármacos algúns deles non subvencionados e outros gastos derivados da
enfermidade ou lesión pola que se solicita o recoñecemento do grao. Teñen que pagar
un elevado custe: e perdida de saúde e os gastos que ocasiona.
A falta de recoñecemento de grao supón a demora ao accesos de determinados
beneficios sociais que poden supoñer unha mellora no económico da unidade familiar, o
acceso a formación ou facilidades para acceder a un novo emprego.
Todo isto leva consigo o risco da exclusión social, derivada dunha situación que
impide a desenvolver o seu traballo e vida normal por unha deficiencia que limita a
actividade e restrinxe a participación na vida normal, que xa é suficientemente grave,
como para aínda por riba agravala máis levando a súa vida a un grao de pobreza
extrema que impide tanto aos afectados/as como ao seu entorno familiar levar unha vida
normal.
A Administración ten a obriga de corrixir estas situacións, para que ningunha
persoas se sinta excluída e apartada dunha vida digna, e debe facilitar coa máxima
urxencia posible a valoración dos graos de discapacidade, para poder beneficiarse de
todas as melloras sociais e laborais, para non correr o risco de exclusión social tanto da
persoa afectada como do seu entorno familiar.

2

102159

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

A realidade é que as persoas que están agardando a que se instrúa e resolva o
expediente teñen que agardar unha media de meses para ser citadas para a súa
valoración en Galiza, sendo na provincia de Pontevedra a situación dramática, chagando
a tres anos de agarda. Existe unha entrada media de 4.500 expedientes anuais e a media
dos que se resolven é de 3000, co que cada ano vanse acumulando como mínimo 1.500
sen resolver. Estamos diante dun problema estrutural, que non se resolve con parches
como o anunciado de contrato de equipos de forma temporal.

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego presenta a seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno Galego a solucionar o problema
estrutural de falta de persoal para a avaliación de grao de discapacidade na provincia de
Pontevedra coa dotación de xeito permanente de polo menos dous equipos completos de
valoración: facultativ@, psicólog@, traballador/a social e persoal administrativo,
ademais dos reforzos precisos e habilitar o espazo preciso para desenvolver a súa labor.”

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 28/05/2018 12:11:09

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/05/2018 12:11:15

Olalla Rodil Fernández na data 28/05/2018 12:11:16

Noa Presas Bergantiños na data 28/05/2018 12:11:17

Xosé Luis Bará Torres na data 28/05/2018 12:11:18

Ana Pontón Mondelo na data 28/05/2018 12:11:24
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 25 de xaneiro de 2018 o Pleno da Corporación Municipal de Vigo
deulle o visto bo á Aprobación Inicial da Segunda Modificación Puntual do Plan Parcial
de San Paio de Navia, promovido pola Xunta de Galiza.
No proceso de información pública presentáronse máis de 2.500 alegacións, o
que pon de manifesto un amplo rexeitamento social e veciñal a aspectos centrais da
modificación do Plan. Unha boa parte das alegacións foron promovidas pola Asociación
Veciñal Vigo Novo de Navia, que propoñen cambios substanciais en aspectos centrais
do proxecto que teñen que ver coa calidade de vida como a edificabilidade, a
mobilidade, as zonas verdes, os equipamentos socieducativos ou a protección contra o
ruído.
As alegacións presentadas propoñen modificacións nos seguintes aspectos:
a) Número de vivendas:
Diante do incremento significativo das vivendas que se prevé construír, que
pasan das 613 previstas en anteriores plans a 1.180 e tendo en conta que o total das
1
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vivendas, contando coas 3.732 xa construídas sería de 5.525 vivendas ao final da
promoción, as alegacións veciñais propoñen
- Unha redución significativa das vivendas a construír levándoas ás 613
inicialmente previstas.
- Supresión das tipoloxías con alturas superiores a Baixo+II+baixo cuberta.

b) Zonas verdes e preservación da masa forestal:
As alegacións veciñais formulan as seguintes propostas:
-A adecuación das zonas verdes, lecer, edificacións e rede viaria ás masas
forestais aínda existentes. Nomeadamente, e sen descartar a protección do resto das
masas forestais, a eliminación do viario-continuidade da rúa As Teixugueiras na Etapa
IIIB en dirección a rúa Tomada, para salvar na súa integridade a carballeira existente.
- Enlace desde o final da rúa As Teixugueiras (dirección oeste), cunha “pista
verde” co actual paseo do Lagares.
- Desenvolvemento, acondicionamento e seguimento dos espazos verdes
existentes.
- Provisión masiva de árbores autóctonas no actual parque.

c) Rede viaria:

2
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Tal e como se recolle nas alegacións veciñais, un dos maiores problemas que ten
a veciñanza de Navia e a conectividade coa súa contorna: en dirección centro urbano de
Vigo pola avenida de Castelao, en dirección norte (através da avenida de Europa) e en
dirección oeste (coa antiga parroquia de Navia e Samil).

Para paliar estes problemas, propóñense as seguintes medidas
- Entrada-Saída de As Teixugueiras á Avda. de Europa diferente, e máis directa,
que a proposta nesta 2ª Modificación.
- Entrada-Saída do túnel xa existente baixo o cinto de circunvalación (á altura da
rúa As Teixugueiras nºs 5-7), prolongándoo ata as rúas Porriño e Baiona.
- Soterramento da VG-20.
Devolución ao PAU de Navia dos terreos ocupados pola VG-20 no seu paso
polo barrio, propoñendo o seu soterramento e recuperación da superficie liberada para
uso e de lecer veciñal. Caso de aceptar esta proposta, evidentemente modificaría a
proposta nº 2 deste apartado das alegacións que pasaría a ser un viario de conexión co
barrio de Coia en superficie.
- Eliminación das entradas e saídas nos novos viarios propostos na modificación
que conectan coas rúas San Paio de Navia e Xuncal ata que non se desenvolvan as pezas
urbanísticas de Casaliños, Tomada e Torre situadas fora do ámbito do Pau. A
introdución de máis tráfico por eses viarios supoñería o seu colapso cando non o motivo
de graves accidentes.
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d) Estacionamentos en superficie
Nesta segunda modificación puntual o incremento da dotación de prazas de
estacionamento faise á conta da redución de 17.716 m 2 en zonas verdes tan “sensibles”
como son as situadas entre edificios ou directamente enfronte, e/ou a poucos metros das
vivendas.
Por conseguinte, as alegacións propoñen as seguintes modificacións:
- A supresión da proposta dos novos aparcadoiros reflectida no plano da páxina 54 da
Memoria Xustificativa por ir en detrimento da superficie total de zonas verdes tan
necesitadas neste barrio .
- Cambio nas rúas Ufas e Lamelas do aparcadoiro en liña a aparcadoiros en
batería, nos dous sentidos de circulación.

e) Equipamentos educativos, culturais e sociais:
Ante a actual necesidade de prazas para Educación Secundaria, e a demanda de
espazos sociais e de lecer, que faciliten o enraizamento no barrio, as alegacións
formulan as seguintes propostas:
- Reserva efectiva e planificada para uso exclusivo educativo (Instituto de
Educación Secundaria) das parcelas EQ-III-B e EQ-V-2.
-Reserva efectiva e planificada para uso social en xeral (locais sociais e veciñais,
con espazos multiusos, salón de actos ou biblioteca de barrio) das parcelas EQ-V-2 EQIV-B e EQ-V-1.
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f) Protección acústica
O estudo acústico que acompaña a 2ª Modificación do Plan Parcial de Navia
presenta dúas eivas importantes e que condicionan as propostas de protección:
É un estudo que se iniciou no 2012 e finalizou no 2013. Nas datas nas que
andamos, ano 2018, polos incrementos importantes de habitantes como de vehículos e a
apertura de novas instalacións, parece evidente que se os resultados do estudo fosen
actualizados variarían considerablemente.
Non contempla un impacto do tráfico rodado para o resto das etapas xa
executadas, e por tanto a ausencia de medidas correctoras.
É por iso que as alegacións veciñais propoñen:
- A elaboración dun novo estudo acústico actualizado, incorporando a previsión
das futuras vivendas, viarios e habitantes.
- A incorporación das medidas correctoras necesarias tanto para as etapas
contempladas nesta 2ª Modificación como para as etapas I, II e IIIA.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a
1. Abrir un proceso de diálogo e negociación co concello de Vigo e coa
asociación veciñal de Navia para estudar e ter en conta as alegacións formuladas pola
veciñanza a respecto de aspectos centrais da Segunda Modificación Puntual do Plan
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Parcial de San Paio de Navia que teñen que ver coa edificabilidade, as zonas verdes e
masas arboradas, a mobilidade, os estacionamentos en superficie, os equipamentos
socieducativos, e a protección contra o ruído.
2. Negociar co Ministerio de Fomento o soterramento da VG-20 e a mellora da
conectividade do barrio de Navia coa súa contorna.”

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/05/2018 12:57:02

María Montserrat Prado Cores na data 28/05/2018 12:57:06
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Ana Pontón Mondelo na data 28/05/2018 12:57:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/05/2018 12:57:11

Olalla Rodil Fernández na data 28/05/2018 12:57:13

Noa Presas Bergantiños na data 28/05/2018 12:57:15
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O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado Luís
Villares Naveira e da súa deputada Carmen Santos Queiruga, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

A corrupción é unha das principais lacras deste país, converteuse nalgo sistémico
e dificilmente modificable se non se conta cos recursos necesarios. Son os
poderes públicos os que teñen que evitar que esta impregne o traballo e as
institucións ca creación de fiscalías anticorrupción e o destino de recursos
humanos dedicados ás mesmas.

A recente sentencia do caso Gürtel na que a Audiencia Nacional impuxo unha
multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo ao PP, e onde por
primeira vez un partido político no goberno foi investigado e condenado por
corrupción, e a detención de Zaplana (ex ministro de Traballo) acusado de
branqueo e delito fiscal de 10,5 millóns de euros na trama Erial, por ocultar e
repatriar as supostas comisións ilegais ocultadas en Panamá nos últimos días dan
idea da dimensión que a corrupción acadou nas esferas institucionais.

Galicia non é unha excepción a esta lacra posto que os últimos datos do Consello
Xeral do Poder Xudicial sinalan que a corrupción medrou ata un 30% con
respecto ao ano anterior e na que casos como os seguintes Pokémon, Pikachu,
Campeón, Carioca, Valga, Baltar, Patos, Conde Roa colocan a Galicia como a
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sétima comunidade con mais procesamentos por delitos de corrupción.

Urxe aportar máis medios para loitar contra a corrupción sistémica, que afecta
ao erario público e aos recursos do Estado e particularmente as institucións e a
credibilidade que ofrecen para a cidadanía e para o resto do mundo.

Desde o ano 2016 xa se demandaba unha fiscalía anticorrupción especializada
para Galicia polos casos rexistrados xa que todos estes delitos precisan
investigación precisa e detallada, porque tenden a perpetuarse no tempo,
independentemente da instrución (agora mesmo cun prazo máximo de 6 meses,
polo que moitas causas quedan sen investigar) e do axuizamento, posto que a
proba non é doada.

O Consello de Europa ten fixado estándares idóneos de medios materiais e
persoais de loita contra corrupción nos poderes xudicial e fiscal, que o Estado
Español incumpre, tal como revelan os informes do grupo GRECO nas súas
sucesivas publicacións, polo que se fai necesario un incremento do esforzo
persoal e material neste sentido.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

1. Instar do Ministerio de Xustiza o aumento de recursos humanos e
materiais para a Oficina Fiscal en Galicia co obxectivo de converxer coa
media recomendada polo Consello de Europa.
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2. Instar do Ministerio de Xustiza no marco das súas competencias a
creación dunha Fiscalía contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada
en Galicia.”

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Carmen Santos Queiruga
Deputado e Voceiros do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 12:59:19

Carmen Santos Queiruga na data 28/05/2018 12:59:27
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre o estado no que se atopa o
pavillón deportivo dos institutos Lucus Augusti e Ollos Grandes en Lugo e as medidas
que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar as instalacións.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Alumnado dos institutos Lucus Augusti e Ollos Grandes, en Lugo, levan
semanas denunciando o mal estado no que se atopa o pavillón que comparten.
Deficiencias na tarima, falta de vestiarios suficientes e ausencia de calefacción
son algunhas das denuncias que motivaron a convocatoria dunha concentración á porta
dos centros así como dunha xornada reivindicativa de ximnasia na rúa.
Estas instalación foron construídas hai medio século e malia térense acometido
diversas actuacións de reforma nestes anos, como o cambio da cuberta en 2011/2012, o
paso do tempo e as adversidades climatolóxicas, provocaron o deterioro da
infraestrutura.
Por estas razóns, o alumnado reclama que a Consellaría de Educación acometa
as actuacións necesarias para substituír por completo a tarima, ampliar os vestiarios e

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

instalar un sistema de calefacción que permita o uso das instalación durante os meses de
inverno en condicións acaídas.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a acometer obras de mellora integral no
pavillón deportivo que comparten os IES Lucus Augusti e Ollos Grandes, en Lugo, a
comezar pola renovación completa da tarima.”

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 28/05/2018 13:08:32

María Montserrat Prado Cores na data 28/05/2018 13:08:37

Ana Pontón Mondelo na data 28/05/2018 13:08:39

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/05/2018 13:08:40

Noa Presas Bergantiños na data 28/05/2018 13:08:42

Xosé Luis Bará Torres na data 28/05/2018 13:08:43
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Marcos Cal
Ogando e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Pleno.

Exposición de motivos

O pasado 21 de maio o director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez
Martínez, comunicou á Comisión de Seguimento do Plan de Saneamento Local
da Ría de Pontevedra que, para garantir que en 25 anos non será necesario facer
grandes reformas na depuradora de Os Praceres, se proxectará unha ampliación
que duplicará a capacidade das actuais instalacións.

A actuación da Xunta tería dúas fases, unha inmediata e outra nunha data
indeterminada. O inicio das obras dependerá de que Costas dea a concesión dos
actuais terreos á Xunta, algo que xa se está tramitando.

Na primeira fase, levaríanse a cabo os traballos de modificación e mellora das
actuais instalacións. Na segunda, máis controvertida, executaríanse as
instalacións restantes, previsiblemente nos terreos adxacentes á actual EDAR.
Augas de Galicia traballa neste momento no proxecto desta segunda fase, que
terá que contar coa ampliación da concesión de Costas.

A ampliación da EDAR só podería efectuarse ou ben na actual concesión de
ENCE ou ben no que foi o campo de fútbol de Lourizán. Tanto a confraría local
como os veciños e veciñas da zona manifestáronse xa en contra de que a
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depuradora ocupe este segundo espazo, pois dispararía os efectos nocivos que a
depuradora ten no lugar.

O director de Augas de Galicia informou así mesmo do anteproxecto xa
redactado dun novo emisario submarino de 3,6 quilómetros, cuxo orzamento
supera os 10,2 millóns de euros. O emisario quedaría á marxe da concesión de
Ence e tería que contar cunha concesión propia. A instalación do emisario aínda
non conta co visto bo de tódalas confrarías da ría.

Polo exposto, presentase a seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a deseñar unha alternativa
coordinada cos concellos de Pontevedra, Marín, Poio, Vilaboa e Ponte Caldelas
que evite que as augas residuais de 120.000 habitantes se acumulen nun único
núcleo poboacional.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputado e voceiro s. do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Marcos Cal Ogando na data 28/05/2018 13:12:20

Antón Sánchez García na data 28/05/2018 13:12:28
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa a
desenvolver regulamentariamente o Art. 24.4 e 24.5 da Lei 24/2013 do Sector
Eléctrico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Chega o mes de xaneiro, chegan os temporais, os encoros vanse recuperando, os
parques eólicos producen á súa máxima potencia, pero “misteriosamente”
anúncianse novas subidas do prezo da luz na contorna do 10%. As empresas
eléctricas españolas quéixanse de que os seus beneficios son “insuficientes”
cando dobran e, nalgúns casos, cuadriplican aos das empresas eléctricas do resto
de Europa.
A cobiza dos fondos de investimento internacionais ––propietarios en parte das
eléctricas españolas–– é infinita e moi ben engraxada polas portas xiratorias da
presenza masiva de políticos do réxime nos seus consellos de administración. E
todo á conta dos consumidores domésticos e industriais, as familias e as
empresas, que pagan as tarifas máis caras da UE.
Esta situación, explícase polo marco lexislativo ditado polo BOE, con decretos
que en moitas ocasións chegan escritos ao Ministerio dende as empresas do
sector, que determina un mercado e unhas poxas, extraordinariamente caras,
determinados por unha falta de control e xenerosidade do regulador, que volve
cargar sobre os consumidores os custos dun sistema ineficaz e ineficiente.
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Enormes beneficios construídos sobre elevadas facturas que provocan unha
situación de pobreza enerxética intolerable, que non corrixe un Bono Social que
deixa fóra a centos de miles de familias en España e Galicia.
Facturas e beneficios privados que non asumen unha serie de externalidades
negativas como as emisións de cambio climático, outras

emisións

contaminantes, vales asolagados, degradación da paisaxe e moitos outros
impactos que afectan á cidadanía sen ningún tipo de contrapartida ou que cando
as hai lexíslase para que as paguen os propios consumidores. Aquí o que
contamina non paga, senón que cobra á conta dos cidadáns que sofren o seu
impacto.
As subidas de prezos en períodos de temperaturas especialmente frías, orixinan
unha alarma social máis que xustificada porque provocan un aumento do
sufrimento de miles de persoas en Galicia e millóns no conxunto do Estado que
non poden quentar os seus fogares adecuadamente: son as vítimas da pobreza
enerxética.
O Ministro de Enerxía e Axenda Dixital, Sr. Nadal, sinalou que estes períodos de
“volatilidade” nas tarifas van ser máis frecuentes, é dicir que son como un
fenómeno da natureza do que só cabe refuxiarse e resignarse. Pero non é así. Esta
“volatilidade” non é ningún fenómeno natural, ten beneficiarios e causas
concretas, é o resultado da acción e da inacción do goberno, que poden e deben
reverterse.
A primeira causa é o enorme poder dun grupo de tres empresas, Endesa,
Iberdrola e Gas Natural Fenosa, que conforman un auténtico oligopolio
enerxético en España, o que lles da poder para manipular o mercado. Segundo o
informe anual das axencias de reguladores europeos ACER/CEER, as tres
Comercializadoras máis grandes de España controlan o 90% do mercado
doméstico, algo inusual no resto da Unión Europea.
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Un oligopolio na comercialización, e tamén na produción de enerxía, porque
estas tres Comercializadoras pertencen aos mesmos grupos empresariais que as
tres Produtoras que controlan máis do 60% da xeración, segundo o Informe
Anual de 2016 do Mercado maiorista da CNMC.
A segunda causa é o deseño do mercado maiorista de electricidade como un
mercado marxinalista obrigatorio de facto, no que deben participar todos os días
os Produtores e Comercializadores para vender ou adquirir respectivamente a súa
enerxía.
Un deseño que permite, a un reducido número de empresas exercer o seu poder
de mercado para fixar o prezo marxinal de forma que tecnoloxías con custos de
produción moi inferiores ao marxinal como a nuclear, a eólica e a hidráulica
obteñan beneficios inxustificados, caídos do ceo.
A participación obrigatoria dos Comercializadores no Mercado Diario para
adquirir toda a enerxía para os seus clientes, converte este mercado nun mero
trámite e así entre o 70% e o 80% da demanda de enerxía, é dicir o consumo
base, ofértase todos os días ao prezo máximo.
O que chaman mercado e competencia na realidade non é mais que un trámite no
que empresas Comercializadoras e Produtoras do mesmo grupo empresarial
intercambian números nas súas follas de cálculo, co único obxectivo de
maximizar o seu beneficio.
Esta falta de competencia real é a razón que explica a enorme diferenza entre
España e o resto de países da UE: en Francia a porcentaxe de enerxía xestionada
no Mercado Diario é o 20% e no Reino Unido só o 14%, mentres que en España
o Mercado Diario xestiona máis do 80% da enerxía.
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Unha característica peculiar do noso mercado, que unida ao poder de mercado
que ten un reducido número de empresas orixina a volatilidade dos prezos e
situacións absurdas como que a produción hidráulica marque o prezo marxinal.
Unha volatilidade que en calquera caso pagan os consumidores no prezo do
recibo da luz.
A terceira causa é, o efecto conxunto do axuste, en 2014, do mercado Ibérico co
resto de Europa, en cumprimento de diversos Regulamentos da Unión Europea, e
a duplicación en 2015 da capacidade da interconexión con Francia.
O resultado son maiores intercambios de enerxía co resto da UE e menor control
sobre o fluxo de enerxía con Francia e, polo tanto, co resto da UE. Un fluxo que
agora, dentro das limitacións físicas da interconexión, depende exclusivamente
da diferenza de prezo entre o mercado francés e o mercado Ibérico.
As interconexións supoñen vantaxes para o sistema eléctrico español, como a
posibilidade de importar enerxía máis barata ou exportar o exceso de produción
eléctrica de orixe renovable. Pero tamén riscos, cando se expón, a través da
interconexión, mais do 80% do mercado español, o que se poxa diariamente, á
volatilidade puntual de prezos dos mercados europeos interconectados.
En Francia puntualmente o prezo marxinal pode subir a prezos moi altos, pero só
afecta a unha parte moi pequena da enerxía vendida, a que se poxa diariamente.
Por contra cando o prezo marxinal español se ve afectado por esta subida, en
Francia e no resto de Europa, afecta á maioría da enerxía poxada diariamente, o
80%, o que fai que a factura para os consumidores se dispare.
Os beneficiarios desta situación son todos os produtores pero, de forma especial,
os tres grandes grupos empresariais que conforman o oligopolio eléctrico
español, Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa titulares de centrais nucleares,
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hidráulicas, eólicas e de carbón: beneficios para elas a costa da sociedade, porque
dunha ou outra maneira, todos os consumidores españois saen prexudicados .
Os Regulamentos da Unión Europea regulan o Mercado Diario e a xestión das
interconexións, pero non canta enerxía se debe de xestionar nese Mercado. Cada
país pode e debe adoptar a estrutura de mercado que mellor lle conveña para
gozar das vantaxes das interconexións protexendo aos seus consumidores da
volatilidade dos mercados. En España faise todo o contrario.
Un desmesurado e obrigatorio Mercado Diario e un axuste maior e máis estreito
co resto da UE é unha combinación que provoca volatilidade dos prezos, e
grandes beneficios para os Produtores de electricidade en España.
As grandes eléctricas españolas duplican, e as veces cuadriplican, os beneficios
das europeas entre 2013 e 2016: os beneficios das empresas españolas son os
máis elevados de Europa, en resultados respecto de facturación. Os resultados
das grandes compañías eléctricas españolas foron, de media, do 8% sobre a
facturación, cando en Francia foi do 4%, en Gran Bretaña do 1% e en Alemaña
do -4%.
Nun mercado de concorrencia competitiva os beneficios empresariais dependen
do acerto nos investimentos realizados, da optimización dos seus procesos de
produción, distribución e comercialización e, no caso das empresas eléctricas,
dos prezos das materias primas, carbón, gas...que é o mesmo para todas as
compañías europeas. Pero, no caso español teñen unha dopaxe excepcional que
se chama BOE e todas as decisións políticas plasmadas no mesmo –que son as
que condicionan o mercado eléctrico– sendo un dos sectores máis dependentes
destas decisións. Decisións do Goberno do PP sempre favorables ás compañías
do oligopolio e tremendamente prexudiciais para o peto dos cidadáns e para a
competitividade das empresas.
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No caso de España os beneficios non se deben só aos beneficios típicos do
mercado eléctrico a nivel internacional, senón a unha serie de decisións políticas
totalmente inxustificadas, verdadeiros agasallos multimillonarios ao oligopolio.
Por exemplo, os ingresos polos teóricos custos de transición á competencia, as
axudas ao gas, os beneficios caídos do ceo por permitir que a produción nuclear,
hidráulica e eólica entre nas poxas diarias onde é vendida a uns prezos
desorbitados ou o financiamento do déficit de tarifa dificilmente xustificable. En
definitiva unha gran parte dos beneficios destas empresas pagámolos todos os
cidadáns e empresas sen ningunha xustificación de custos nin de mercado.
Entre 2005 e 2016 o prezo da electricidade para o consumidor doméstico en
España incrementouse nun 100% cando na maioría de países da nosa contorna
oscila o incremento entre o 25% e o 60%.
Un caso moi reseñable é o de Holanda onde o prezo entre 2005 e 2016 se reduciu
nun 17,07%. Habería que analizar a fondo que incidencia tivo neste feito
excepcional a decisión do Goberno holandés de asumir a xestión pública da rede
de distribución favorecendo con iso a autoprodución, o autoconsumo e o control
dos custos reais do servizo de distribución.
Custos de distribución que en España terían que ser auditados,

da mesma

maneira que os de produción, xa que existen diferentes estudios que estiman que
están inflados polo menos un 40%, unha cifra equivalente en valores absolutos a
5.000 M€ ao ano que pagamos de máis ás eléctricas por este servizo de
distribución.
Toda esta argumentación está avalada por informes da UE, que certifican que o
custo de distribución en España é o máis caro de Europa, nalgúns casos con
diferencias escandalosas. Por suposto os informes das eléctricas españolas, a
partir dos que o Estado lles recoñece a retribución sen auditoría nin control
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rigoroso algún, son moi diferentes. Os seus desproporcionados beneficios levan a
pensar que o informe correcto é o da UE.
Ante todo o exposto e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe
intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

Instar ao Goberno de España a desenvolver regulamentariamente o Art. 24.4 e
24.5 da Lei 24/2013 do Sector Eléctrico creando as modalidades de contratación
e sociedades xestoras que permitan a xestión da produción de orixe nuclear,
hidráulico e de carbón e a súa posta a disposición dos Comercializadores nos
termos indicados na parte expositiva desta proposta.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Francisco Casal Vidal,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputado do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 28/05/2018 16:32:20

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 16:32:32
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa a eliminar
a obrigación das empresas Comercializadores de participar no Mercado Diario,
para adquirir a totalidade da enerxía dos seus clientes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Chega o mes de xaneiro, chegan os temporais, os encoros vanse recuperando, os
parques eólicos producen á súa máxima potencia, pero “misteriosamente”
anúncianse novas subidas do prezo da luz na contorna do 10%. As empresas
eléctricas españolas quéixanse de que os seus beneficios son “insuficientes”
cando dobran e, nalgúns casos, cuadriplican aos das empresas eléctricas do resto
de Europa.
A cobiza dos fondos de investimento internacionais ––propietarios en parte das
eléctricas españolas–– é infinita e moi ben engraxada polas portas xiratorias da
presenza masiva de políticos do réxime nos seus consellos de administración. E
todo á conta dos consumidores domésticos e industriais, as familias e as
empresas, que pagan as tarifas máis caras da UE.
Esta situación, explícase polo marco lexislativo ditado polo BOE, con decretos
que en moitas ocasións chegan escritos ao Ministerio dende as empresas do
sector, que determina un mercado e unhas poxas, extraordinariamente caras,
determinados por unha falta de control e xenerosidade do regulador, que volve
cargar sobre os consumidores os custos dun sistema ineficaz e ineficiente.
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Enormes beneficios construídos sobre elevadas facturas que provocan unha
situación de pobreza enerxética intolerable, que non corrixe un Bono Social que
deixa fóra a centos de miles de familias en España e Galicia.
Facturas e beneficios privados que non asumen unha serie de externalidades
negativas como as emisións de cambio climático, outras

emisións

contaminantes, vales asolagados, degradación da paisaxe e moitos outros
impactos que afectan á cidadanía sen ningún tipo de contrapartida ou que cando
as hai lexíslase para que as paguen os propios consumidores. Aquí o que
contamina non paga, senón que cobra á conta dos cidadáns que sofren o seu
impacto.
As subidas de prezos en períodos de temperaturas especialmente frías, orixinan
unha alarma social máis que xustificada porque provocan un aumento do
sufrimento de miles de persoas en Galicia e millóns no conxunto do Estado que
non poden quentar os seus fogares adecuadamente: son as vítimas da pobreza
enerxética.
O Ministro de Enerxía e Axenda Dixital, Sr. Nadal, sinalou que estes períodos de
“volatilidade” nas tarifas van ser máis frecuentes, é dicir que son como un
fenómeno da natureza do que só cabe refuxiarse e resignarse. Pero non é así. Esta
“volatilidade” non é ningún fenómeno natural, ten beneficiarios e causas
concretas, é o resultado da acción e da inacción do goberno, que poden e deben
reverterse.
A primeira causa é o enorme poder dun grupo de tres empresas,

Endesa,

Iberdrola e Gas Natural Fenosa, que conforman un auténtico oligopolio
enerxético en España, o que lles da poder para manipular o mercado. Segundo o
informe anual das axencias de reguladores europeos ACER/CEER, as tres
Comercializadoras máis grandes de España controlan o 90% do mercado
doméstico, algo inusual no resto da Unión Europea.
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Un oligopolio na comercialización, e tamén na produción de enerxía, porque
estas tres Comercializadoras pertencen aos mesmos grupos empresariais que as
tres Produtoras que controlan máis do 60% da xeración, segundo o Informe
Anual de 2016 do Mercado maiorista da CNMC.
A segunda causa é o deseño do mercado maiorista de electricidade como un
mercado marxinalista obrigatorio de facto, no que deben participar todos os días
os Produtores e Comercializadores para vender ou adquirir respectivamente a súa
enerxía.
Un deseño que permite, a un reducido número de empresas exercer o seu poder
de mercado para fixar o prezo marxinal de forma que tecnoloxías con custos de
produción moi inferiores ao marxinal como a nuclear, a eólica e a hidráulica
obteñan beneficios inxustificados, caídos do ceo.
A participación obrigatoria dos Comercializadores no Mercado Diario para
adquirir toda a enerxía para os seus clientes, converte este mercado nun mero
trámite e así entre o 70% e o 80% da demanda de enerxía, é dicir o consumo
base, ofértase todos os días ao prezo máximo.
O que chaman mercado e competencia na realidade non é mais que un trámite no
que empresas Comercializadoras e Produtoras do mesmo grupo empresarial
intercambian números nas súas follas de cálculo, co único obxectivo de
maximizar o seu beneficio.
Esta falta de competencia real é a razón que explica a enorme diferenza entre
España e o resto de países da UE: en Francia a porcentaxe de enerxía xestionada
no Mercado Diario é o 20% e no Reino Unido só o 14%, mentres que en España
o Mercado Diario xestiona máis do 80% da enerxía.
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Unha característica peculiar do noso mercado, que unida ao poder de mercado
que ten un reducido número de empresas orixina a volatilidade dos prezos e
situacións absurdas como que a produción hidráulica marque o prezo marxinal.
Unha volatilidade que en calquera caso pagan os consumidores no prezo do
recibo da luz.
A terceira causa é, o efecto conxunto do axuste, en 2014, do mercado Ibérico co
resto de Europa, en cumprimento de diversos Regulamentos da Unión Europea, e
a duplicación en 2015 da capacidade da interconexión con Francia.
O resultado son maiores intercambios de enerxía co resto da UE e menor control
sobre o fluxo de enerxía con Francia e, polo tanto, co resto da UE. Un fluxo que
agora, dentro das limitacións físicas da interconexión, depende exclusivamente
da diferenza de prezo entre o mercado francés e o mercado Ibérico.
As interconexións supoñen vantaxes para o sistema eléctrico español, como a
posibilidade de importar enerxía máis barata ou exportar o exceso de produción
eléctrica de orixe renovable. Pero tamén riscos, cando se expón, a través da
interconexión, mais do 80% do mercado español, o que se poxa diariamente, á
volatilidade puntual de prezos dos mercados europeos interconectados.
En Francia puntualmente o prezo marxinal pode subir a prezos moi altos, pero só
afecta a unha parte moi pequena da enerxía vendida, a que se poxa diariamente.
Por contra cando o prezo marxinal español se ve afectado por esta subida, en
Francia e no resto de Europa, afecta á maioría da enerxía poxada diariamente, o
80%, o que fai que a factura para os consumidores se dispare.
Os beneficiarios desta situación son todos os produtores pero, de forma especial,
os tres grandes grupos empresariais que conforman o oligopolio eléctrico
español, Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa titulares de centrais nucleares,
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hidráulicas, eólicas e de carbón: beneficios para elas a costa da sociedade, porque
dunha ou outra maneira, todos os consumidores españois saen prexudicados .
Os Regulamentos da Unión Europea regulan o Mercado Diario e a xestión das
interconexións, pero non canta enerxía se debe de xestionar nese Mercado. Cada
país pode e debe adoptar a estrutura de mercado que mellor lle conveña para
gozar das vantaxes das interconexións protexendo aos seus consumidores da
volatilidade dos mercados. En España faise todo o contrario.
Un desmesurado e obrigatorio Mercado Diario e un axuste maior e máis estreito
co resto da UE é unha combinación que provoca volatilidade dos prezos, e
grandes beneficios para os Produtores de electricidade en España.
As grandes eléctricas españolas duplican, e as veces cuadriplican, os beneficios
das europeas entre 2013 e 2016: os beneficios das empresas españolas son os
máis elevados de Europa, en resultados respecto de facturación. Os resultados
das grandes compañías eléctricas españolas foron, de media, do 8% sobre a
facturación, cando en Francia foi do 4%, en Gran Bretaña do 1% e en Alemaña
do -4%.
Nun mercado de concorrencia competitiva os beneficios empresariais dependen
do acerto nos investimentos realizados, da optimización dos seus procesos de
produción, distribución e comercialización e, no caso das empresas eléctricas,
dos prezos das materias primas, carbón, gas...que é o mesmo para todas as
compañías europeas. Pero, no caso español teñen unha dopaxe excepcional que
se chama BOE e todas as decisións políticas plasmadas no mesmo –que son as
que condicionan o mercado eléctrico– sendo un dos sectores máis dependentes
destas decisións. Decisións do Goberno do PP sempre favorables ás compañías
do oligopolio e tremendamente prexudiciais para o peto dos cidadáns e para a
competitividade das empresas.
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No caso de España os beneficios non se deben só aos beneficios típicos do
mercado eléctrico a nivel internacional, senón a unha serie de decisións políticas
totalmente inxustificadas, verdadeiros agasallos multimillonarios ao oligopolio.
Por exemplo, os ingresos polos teóricos custos de transición á competencia, as
axudas ao gas, os beneficios caídos do ceo por permitir que a produción nuclear,
hidráulica e eólica entre nas poxas diarias onde é vendida a uns prezos
desorbitados ou o financiamento do déficit de tarifa dificilmente xustificable. En
definitiva unha gran parte dos beneficios destas empresas pagámolos todos os
cidadáns e empresas sen ningunha xustificación de custos nin de mercado.
Entre 2005 e 2016 o prezo da electricidade para o consumidor doméstico en
España incrementouse nun 100% cando na maioría de países da nosa contorna
oscila o incremento entre o 25% e o 60%.
Un caso moi reseñable é o de Holanda onde o prezo entre 2005 e 2016 se reduciu
nun 17,07%. Habería que analizar a fondo que incidencia tivo neste feito
excepcional a decisión do Goberno holandés de asumir a xestión pública da rede
de distribución favorecendo con iso a autoprodución, o autoconsumo e o control
dos custos reais do servizo de distribución.
Custos de distribución que en España terían que ser auditados,

da mesma

maneira que os de produción, xa que existen diferentes estudios que estiman que
están inflados polo menos un 40%, unha cifra equivalente en valores absolutos a
5.000 M€ ao ano que pagamos de máis ás eléctricas por este servizo de
distribución.
Toda esta argumentación está avalada por informes da UE, que certifican que o
custo de distribución en España é o máis caro de Europa, nalgúns casos con
diferencias escandalosas. Por suposto os informes das eléctricas españolas, a
partir dos que o Estado lles recoñece a retribución sen auditoría nin control
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rigoroso algún, son moi diferentes. Os seus desproporcionados beneficios levan a
pensar que o informe correcto é o da UE.
Ante todo o exposto e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe
intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
-Instar ao Goberno de España a modificar a Lei 24/2013 e toda a normativa
desenvolta a partir da mencionada Lei para eliminar a obrigación das empresas
Comercializadores de participar no Mercado Diario, para adquirir a totalidade da
enerxía dos seus clientes, poñendo á súa disposición a posibilidade de contratar a
prazo a prezos regulados a enerxía das centrais nucleares, e unha porcentaxe da
hidráulica, a eólica e as centrais de carbón.
Esta contratación a prazo tería a forma de vendas virtuais de enerxía, no modelo
do Accés Régulé a l ´Electricité Nucléaire Historique (ARENH) de Francia, a
través dunha entidade xestora que actuaría de intermediario entre Produtores e
Comercializadores, para romper os vínculos entre ambos. Por outra parte isto
facilitaría o acceso ao mercado a comercializadores independentes en igualdade
de condicións.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Francisco Casal Vidal,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputado do G.P. de En Marea.

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

Francisco Casal Vidal na data 28/05/2018 16:26:28

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 16:26:37
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa a
centralizar no Operador do Sistema eléctrico a xestión de toda a produción
hidráulica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Chega o mes de xaneiro, chegan os temporais, os encoros vanse recuperando, os
parques eólicos producen á súa máxima potencia, pero “misteriosamente”
anúncianse novas subidas do prezo da luz na contorna do 10%. As empresas
eléctricas españolas quéixanse de que os seus beneficios son “insuficientes”
cando dobran e, nalgúns casos, cuadriplican aos das empresas eléctricas do resto
de Europa.
A cobiza dos fondos de investimento internacionais ––propietarios en parte das
eléctricas españolas–– é infinita e moi ben engraxada polas portas xiratorias da
presenza masiva de políticos do réxime nos seus consellos de administración. E
todo á conta dos consumidores domésticos e industriais, as familias e as
empresas, que pagan as tarifas máis caras da UE.
Esta situación, explícase polo marco lexislativo ditado polo BOE, con decretos
que en moitas ocasións chegan escritos ao Ministerio dende as empresas do
sector, que determina un mercado e unhas poxas, extraordinariamente caras,
determinados por unha falta de control e xenerosidade do regulador, que volve
cargar sobre os consumidores os custos dun sistema ineficaz e ineficiente.
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Enormes beneficios construídos sobre elevadas facturas que provocan unha
situación de pobreza enerxética intolerable, que non corrixe un Bono Social que
deixa fóra a centos de miles de familias en España e Galicia.
Facturas e beneficios privados que non asumen unha serie de externalidades
negativas como as emisións de cambio climático, outras

emisións

contaminantes, vales asolagados, degradación da paisaxe e moitos outros
impactos que afectan á cidadanía sen ningún tipo de contrapartida ou que cando
as hai lexíslase para que as paguen os propios consumidores. Aquí o que
contamina non paga, senón que cobra á conta dos cidadáns que sofren o seu
impacto.
As subidas de prezos en períodos de temperaturas especialmente frías, orixinan
unha alarma social máis que xustificada porque provocan un aumento do
sufrimento de miles de persoas en Galicia e millóns no conxunto do Estado que
non poden quentar os seus fogares adecuadamente: son as vítimas da pobreza
enerxética.
O Ministro de Enerxía e Axenda Dixital, Sr. Nadal, sinalou que estes períodos de
“volatilidade” nas tarifas van ser máis frecuentes, é dicir que son como un
fenómeno da natureza do que só cabe refuxiarse e resignarse. Pero non é así. Esta
“volatilidade” non é ningún fenómeno natural, ten beneficiarios e causas
concretas, é o resultado da acción e da inacción do goberno, que poden e deben
reverterse.
A primeira causa é o enorme poder dun grupo de tres empresas, Endesa,
Iberdrola e Gas Natural Fenosa, que conforman un auténtico oligopolio
enerxético en España, o que lles da poder para manipular o mercado. Segundo o
informe anual das axencias de reguladores europeos ACER/CEER, as tres
Comercializadoras máis grandes de España controlan o 90% do mercado
doméstico, algo inusual no resto da Unión Europea.
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Un oligopolio na comercialización, e tamén na produción de enerxía, porque
estas tres Comercializadoras pertencen aos mesmos grupos empresariais que as
tres Produtoras que controlan máis do 60% da xeración, segundo o Informe
Anual de 2016 do Mercado maiorista da CNMC.
A segunda causa é o deseño do mercado maiorista de electricidade como un
mercado marxinalista obrigatorio de facto, no que deben participar todos os días
os Produtores e Comercializadores para vender ou adquirir respectivamente a súa
enerxía.
Un deseño que permite, a un reducido número de empresas exercer o seu poder
de mercado para fixar o prezo marxinal de forma que tecnoloxías con custos de
produción moi inferiores ao marxinal como a nuclear, a eólica e a hidráulica
obteñan beneficios inxustificados, caídos do ceo.
A participación obrigatoria dos Comercializadores no Mercado Diario para
adquirir toda a enerxía para os seus clientes, converte este mercado nun mero
trámite e así entre o 70% e o 80% da demanda de enerxía, é dicir o consumo
base, ofértase todos os días ao prezo máximo.
O que chaman mercado e competencia na realidade non é mais que un trámite no
que empresas Comercializadoras e Produtoras do mesmo grupo empresarial
intercambian números nas súas follas de cálculo, co único obxectivo de
maximizar o seu beneficio.
Esta falta de competencia real é a razón que explica a enorme diferenza entre
España e o resto de países da UE: en Francia a porcentaxe de enerxía xestionada
no Mercado Diario é o 20% e no Reino Unido só o 14%, mentres que en España
o Mercado Diario xestiona máis do 80% da enerxía.
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Unha característica peculiar do noso mercado, que unida ao poder de mercado
que ten un reducido número de empresas orixina a volatilidade dos prezos e
situacións absurdas como que a produción hidráulica marque o prezo marxinal.
Unha volatilidade que en calquera caso pagan os consumidores no prezo do
recibo da luz.
A terceira causa é, o efecto conxunto do axuste, en 2014, do mercado Ibérico co
resto de Europa, en cumprimento de diversos Regulamentos da Unión Europea, e
a duplicación en 2015 da capacidade da interconexión con Francia.
O resultado son maiores intercambios de enerxía co resto da UE e menor control
sobre o fluxo de enerxía con Francia e, polo tanto, co resto da UE. Un fluxo que
agora, dentro das limitacións físicas da interconexión, depende exclusivamente
da diferenza de prezo entre o mercado francés e o mercado Ibérico.
As interconexións supoñen vantaxes para o sistema eléctrico español, como a
posibilidade de importar enerxía máis barata ou exportar o exceso de produción
eléctrica de orixe renovable. Pero tamén riscos, cando se expón, a través da
interconexión, mais do 80% do mercado español, o que se poxa diariamente, á
volatilidade puntual de prezos dos mercados europeos interconectados.
En Francia puntualmente o prezo marxinal pode subir a prezos moi altos, pero só
afecta a unha parte moi pequena da enerxía vendida, a que se poxa diariamente.
Por contra cando o prezo marxinal español se ve afectado por esta subida, en
Francia e no resto de Europa, afecta á maioría da enerxía poxada diariamente, o
80%, o que fai que a factura para os consumidores se dispare.
Os beneficiarios desta situación son todos os produtores pero, de forma especial,
os tres grandes grupos empresariais que conforman o oligopolio eléctrico
español, Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa titulares de centrais nucleares,
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hidráulicas, eólicas e de carbón: beneficios para elas a costa da sociedade, porque
dunha ou outra maneira, todos os consumidores españois saen prexudicados .
Os Regulamentos da Unión Europea regulan o Mercado Diario e a xestión das
interconexións, pero non canta enerxía se debe de xestionar nese Mercado. Cada
país pode e debe adoptar a estrutura de mercado que mellor lle conveña para
gozar das vantaxes das interconexións protexendo aos seus consumidores da
volatilidade dos mercados. En España faise todo o contrario.
Un desmesurado e obrigatorio Mercado Diario e un axuste maior e máis estreito
co resto da UE é unha combinación que provoca volatilidade dos prezos, e
grandes beneficios para os Produtores de electricidade en España.
As grandes eléctricas españolas duplican, e as veces cuadriplican, os beneficios
das europeas entre 2013 e 2016: os beneficios das empresas españolas son os
máis elevados de Europa, en resultados respecto de facturación. Os resultados
das grandes compañías eléctricas españolas foron, de media, do 8% sobre a
facturación, cando en Francia foi do 4%, en Gran Bretaña do 1% e en Alemaña
do -4%.
Nun mercado de concorrencia competitiva os beneficios empresariais dependen
do acerto nos investimentos realizados, da optimización dos seus procesos de
produción, distribución e comercialización e, no caso das empresas eléctricas,
dos prezos das materias primas, carbón, gas...que é o mesmo para todas as
compañías europeas. Pero, no caso español teñen unha dopaxe excepcional que
se chama BOE e todas as decisións políticas plasmadas no mesmo –que son as
que condicionan o mercado eléctrico– sendo un dos sectores máis dependentes
destas decisións. Decisións do Goberno do PP sempre favorables ás compañías
do oligopolio e tremendamente prexudiciais para o peto dos cidadáns e para a
competitividade das empresas.
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No caso de España os beneficios non se deben só aos beneficios típicos do
mercado eléctrico a nivel internacional, senón a unha serie de decisións políticas
totalmente inxustificadas, verdadeiros agasallos multimillonarios ao oligopolio.
Por exemplo, os ingresos polos teóricos custos de transición á competencia, as
axudas ao gas, os beneficios caídos do ceo por permitir que a produción nuclear,
hidráulica e eólica entre nas poxas diarias onde é vendida a uns prezos
desorbitados ou o financiamento do déficit de tarifa dificilmente xustificable. En
definitiva unha gran parte dos beneficios destas empresas pagámolos todos os
cidadáns e empresas sen ningunha xustificación de custos nin de mercado.
Entre 2005 e 2016 o prezo da electricidade para o consumidor doméstico en
España incrementouse nun 100% cando na maioría de países da nosa contorna
oscila o incremento entre o 25% e o 60%.
Un caso moi reseñable é o de Holanda onde o prezo entre 2005 e 2016 se reduciu
nun 17,07%. Habería que analizar a fondo que incidencia tivo neste feito
excepcional a decisión do Goberno holandés de asumir a xestión pública da rede
de distribución favorecendo con iso a autoprodución, o autoconsumo e o control
dos custos reais do servizo de distribución.
Custos de distribución que en España terían que ser auditados,

da mesma

maneira que os de produción, xa que existen diferentes estudios que estiman que
están inflados polo menos un 40%, unha cifra equivalente en valores absolutos a
5.000 M€ ao ano que pagamos de máis ás eléctricas por este servizo de
distribución.
Toda esta argumentación está avalada por informes da UE, que certifican que o
custo de distribución en España é o máis caro de Europa, nalgúns casos con
diferencias escandalosas. Por suposto os informes das eléctricas españolas, a
partir dos que o Estado lles recoñece a retribución sen auditoría nin control
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rigoroso algún, son moi diferentes. Os seus desproporcionados beneficios levan a
pensar que o informe correcto é o da UE.
Ante todo o exposto e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe
intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

Instar ao Goberno de España a modificar a Lei 24/2013 e toda a normativa
desenvolta a partir da mencionada Lei para centralizar no Operador do Sistema a
xestión de toda a produción hidráulica e o bombeo, para a integración das
enerxías de orixe renovable de produción variable –como a eólica e a solar– e a
seguridade do sistema. A centralización da xestión, na forma de vendas virtuais
de enerxía, sería así un primeiro paso na recuperación para o público da
explotación das centrais hidráulicas a medida

que vaian expirando as súas

concesións.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Francisco Casal Vidal,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputado do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 28/05/2018 16:30:35

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 16:30:44
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa a derrogar
o Artigo 9.3 do Real Decreto 2019/1997 e todas aquelas disposicións
regulamentarias, que obstaculizan a Contratación Bilateral física.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Chega o mes de xaneiro, chegan os temporais, os encoros vanse recuperando, os
parques eólicos producen á súa máxima potencia, pero “misteriosamente”
anúncianse novas subidas do prezo da luz na contorna do 10%. As empresas
eléctricas españolas quéixanse de que os seus beneficios son “insuficientes”
cando dobran e, nalgúns casos, cuadriplican aos das empresas eléctricas do resto
de Europa.
A cobiza dos fondos de investimento internacionais ––propietarios en parte das
eléctricas españolas–– é infinita e moi ben engraxada polas portas xiratorias da
presenza masiva de políticos do réxime nos seus consellos de administración. E
todo á conta dos consumidores domésticos e industriais, as familias e as
empresas, que pagan as tarifas máis caras da UE.
Esta situación, explícase polo marco lexislativo ditado polo BOE, con decretos
que en moitas ocasións chegan escritos ao Ministerio dende as empresas do
sector, que determina un mercado e unhas poxas, extraordinariamente caras,
determinados por unha falta de control e xenerosidade do regulador, que volve
cargar sobre os consumidores os custos dun sistema ineficaz e ineficiente.
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Enormes beneficios construídos sobre elevadas facturas que provocan unha
situación de pobreza enerxética intolerable, que non corrixe un Bono Social que
deixa fóra a centos de miles de familias en España e Galicia.
Facturas e beneficios privados que non asumen unha serie de externalidades
negativas como as emisións de cambio climático, outras

emisións

contaminantes, vales asolagados, degradación da paisaxe e moitos outros
impactos que afectan á cidadanía sen ningún tipo de contrapartida ou que cando
as hai lexíslase para que as paguen os propios consumidores. Aquí o que
contamina non paga, senón que cobra á conta dos cidadáns que sofren o seu
impacto.
As subidas de prezos en períodos de temperaturas especialmente frías, orixinan
unha alarma social máis que xustificada porque provocan un aumento do
sufrimento de miles de persoas en Galicia e millóns no conxunto do Estado que
non poden quentar os seus fogares adecuadamente: son as vítimas da pobreza
enerxética.
O Ministro de Enerxía e Axenda Dixital, Sr. Nadal, sinalou que estes períodos de
“volatilidade” nas tarifas van ser máis frecuentes, é dicir que son como un
fenómeno da natureza do que só cabe refuxiarse e resignarse. Pero non é así. Esta
“volatilidade” non é ningún fenómeno natural, ten beneficiarios e causas
concretas, é o resultado da acción e da inacción do goberno, que poden e deben
reverterse.
A primeira causa é o enorme poder dun grupo de tres empresas, Endesa,
Iberdrola e Gas Natural Fenosa, que conforman un auténtico oligopolio
enerxético en España, o que lles da poder para manipular o mercado. Segundo o
informe anual das axencias de reguladores europeos ACER/CEER, as tres
Comercializadoras máis grandes de España controlan o 90% do mercado
doméstico, algo inusual no resto da Unión Europea.
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Un oligopolio na comercialización, e tamén na produción de enerxía, porque
estas tres Comercializadoras pertencen aos mesmos grupos empresariais que as
tres Produtoras que controlan máis do 60% da xeración, segundo o Informe
Anual de 2016 do Mercado maiorista da CNMC.
A segunda causa é o deseño do mercado maiorista de electricidade como un
mercado marxinalista obrigatorio de facto, no que deben participar todos os días
os Produtores e Comercializadores para vender ou adquirir respectivamente a súa
enerxía.
Un deseño que permite, a un reducido número de empresas exercer o seu poder
de mercado para fixar o prezo marxinal de forma que tecnoloxías con custos de
produción moi inferiores ao marxinal como a nuclear, a eólica e a hidráulica
obteñan beneficios inxustificados, caídos do ceo.
A participación obrigatoria dos Comercializadores no Mercado Diario para
adquirir toda a enerxía para os seus clientes, converte este mercado nun mero
trámite e así entre o 70% e o 80% da demanda de enerxía, é dicir o consumo
base, ofértase todos os días ao prezo máximo.
O que chaman mercado e competencia na realidade non é mais que un trámite no
que empresas Comercializadoras e Produtoras do mesmo grupo empresarial
intercambian números nas súas follas de cálculo, co único obxectivo de
maximizar o seu beneficio.
Esta falta de competencia real é a razón que explica a enorme diferenza entre
España e o resto de países da UE: en Francia a porcentaxe de enerxía xestionada
no Mercado Diario é o 20% e no Reino Unido só o 14%, mentres que en España
o Mercado Diario xestiona máis do 80% da enerxía.
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Unha característica peculiar do noso mercado, que unida ao poder de mercado
que ten un reducido número de empresas orixina a volatilidade dos prezos e
situacións absurdas como que a produción hidráulica marque o prezo marxinal.
Unha volatilidade que en calquera caso pagan os consumidores no prezo do
recibo da luz.
A terceira causa é, o efecto conxunto do axuste, en 2014, do mercado Ibérico co
resto de Europa, en cumprimento de diversos Regulamentos da Unión Europea, e
a duplicación en 2015 da capacidade da interconexión con Francia.
O resultado son maiores intercambios de enerxía co resto da UE e menor control
sobre o fluxo de enerxía con Francia e, polo tanto, co resto da UE. Un fluxo que
agora, dentro das limitacións físicas da interconexión, depende exclusivamente
da diferenza de prezo entre o mercado francés e o mercado Ibérico.
As interconexións supoñen vantaxes para o sistema eléctrico español, como a
posibilidade de importar enerxía máis barata ou exportar o exceso de produción
eléctrica de orixe renovable. Pero tamén riscos, cando se expón, a través da
interconexión, mais do 80% do mercado español, o que se poxa diariamente, á
volatilidade puntual de prezos dos mercados europeos interconectados.
En Francia puntualmente o prezo marxinal pode subir a prezos moi altos, pero só
afecta a unha parte moi pequena da enerxía vendida, a que se poxa diariamente.
Por contra cando o prezo marxinal español se ve afectado por esta subida, en
Francia e no resto de Europa, afecta á maioría da enerxía poxada diariamente, o
80%, o que fai que a factura para os consumidores se dispare.
Os beneficiarios desta situación son todos os produtores pero, de forma especial,
os tres grandes grupos empresariais que conforman o oligopolio eléctrico
español, Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa titulares de centrais nucleares,
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hidráulicas, eólicas e de carbón: beneficios para elas a costa da sociedade, porque
dunha ou outra maneira, todos os consumidores españois saen prexudicados .
Os Regulamentos da Unión Europea regulan o Mercado Diario e a xestión das
interconexións, pero non canta enerxía se debe de xestionar nese Mercado. Cada
país pode e debe adoptar a estrutura de mercado que mellor lle conveña para
gozar das vantaxes das interconexións protexendo aos seus consumidores da
volatilidade dos mercados. En España faise todo o contrario.
Un desmesurado e obrigatorio Mercado Diario e un axuste maior e máis estreito
co resto da UE é unha combinación que provoca volatilidade dos prezos, e
grandes beneficios para os Produtores de electricidade en España.
As grandes eléctricas españolas duplican, e as veces cuadriplican, os beneficios
das europeas entre 2013 e 2016: os beneficios das empresas españolas son os
máis elevados de Europa, en resultados respecto de facturación. Os resultados
das grandes compañías eléctricas españolas foron, de media, do 8% sobre a
facturación, cando en Francia foi do 4%, en Gran Bretaña do 1% e en Alemaña
do -4%.
Nun mercado de concorrencia competitiva os beneficios empresariais dependen
do acerto nos investimentos realizados, da optimización dos seus procesos de
produción, distribución e comercialización e, no caso das empresas eléctricas,
dos prezos das materias primas, carbón, gas...que é o mesmo para todas as
compañías europeas. Pero, no caso español teñen unha dopaxe excepcional que
se chama BOE e todas as decisións políticas plasmadas no mesmo –que son as
que condicionan o mercado eléctrico– sendo un dos sectores máis dependentes
destas decisións. Decisións do Goberno do PP sempre favorables ás compañías
do oligopolio e tremendamente prexudiciais para o peto dos cidadáns e para a
competitividade das empresas.
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No caso de España os beneficios non se deben só aos beneficios típicos do
mercado eléctrico a nivel internacional, senón a unha serie de decisións políticas
totalmente inxustificadas, verdadeiros agasallos multimillonarios ao oligopolio.
Por exemplo, os ingresos polos teóricos custos de transición á competencia, as
axudas ao gas, os beneficios caídos do ceo por permitir que a produción nuclear,
hidráulica e eólica entre nas poxas diarias onde é vendida a uns prezos
desorbitados ou o financiamento do déficit de tarifa dificilmente xustificable. En
definitiva unha gran parte dos beneficios destas empresas pagámolos todos os
cidadáns e empresas sen ningunha xustificación de custos nin de mercado.
Entre 2005 e 2016 o prezo da electricidade para o consumidor doméstico en
España incrementouse nun 100% cando na maioría de países da nosa contorna
oscila o incremento entre o 25% e o 60%.
Un caso moi reseñable é o de Holanda onde o prezo entre 2005 e 2016 se reduciu
nun 17,07%. Habería que analizar a fondo que incidencia tivo neste feito
excepcional a decisión do Goberno holandés de asumir a xestión pública da rede
de distribución favorecendo con iso a autoprodución, o autoconsumo e o control
dos custos reais do servizo de distribución.
Custos de distribución que en España terían que ser auditados,

da mesma

maneira que os de produción, xa que existen diferentes estudios que estiman que
están inflados polo menos un 40%, unha cifra equivalente en valores absolutos a
5.000 M€ ao ano que pagamos de máis ás eléctricas por este servizo de
distribución.
Toda esta argumentación está avalada por informes da UE, que certifican que o
custo de distribución en España é o máis caro de Europa, nalgúns casos con
diferencias escandalosas. Por suposto os informes das eléctricas españolas, a
partir dos que o Estado lles recoñece a retribución sen auditoría nin control
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rigoroso algún, son moi diferentes. Os seus desproporcionados beneficios levan a
pensar que o informe correcto é o da UE.
Ante todo o exposto e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe
intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
Instar ao Goberno de España a derrogar o Artigo 9.3 do Real Decreto 2019/1997
e todas aquelas disposicións regulamentarias, que obstaculizan a Contratación
Bilateral física, instando o Operador do Sistema Rede Eléctrica de España S.A.U.
e ao Operador do Mercado Ibérico de Electricidade OMIE a presentar propostas
de modificación de Procedementos de Operación e Regras de Funcionamento do
Mercado que faciliten a participación da Contratación Bilateral física. Isto
facilitaría a presencia en igualdade de oportunidades a comercializadoras alleas
aos tres grandes grupos.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Francisco Casal Vidal,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputado do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 28/05/2018 16:34:48

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 16:35:00
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa a
desenvolver unha auditoría exhaustiva do Déficit de Tarifa eléctrica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Chega o mes de xaneiro, chegan os temporais, os encoros vanse recuperando, os
parques eólicos producen á súa máxima potencia, pero “misteriosamente”
anúncianse novas subidas do prezo da luz na contorna do 10%. As empresas
eléctricas españolas quéixanse de que os seus beneficios son “insuficientes”
cando dobran e, nalgúns casos, cuadriplican aos das empresas eléctricas do resto
de Europa.
A cobiza dos fondos de investimento internacionais ––propietarios en parte das
eléctricas españolas–– é infinita e moi ben engraxada polas portas xiratorias da
presenza masiva de políticos do réxime nos seus consellos de administración. E
todo á conta dos consumidores domésticos e industriais, as familias e as
empresas, que pagan as tarifas máis caras da UE.
Esta situación, explícase polo marco lexislativo ditado polo BOE, con decretos
que en moitas ocasións chegan escritos ao Ministerio dende as empresas do
sector, que determina un mercado e unhas poxas, extraordinariamente caras,
determinados por unha falta de control e xenerosidade do regulador, que volve
cargar sobre os consumidores os custos dun sistema ineficaz e ineficiente.
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Enormes beneficios construídos sobre elevadas facturas que provocan unha
situación de pobreza enerxética intolerable, que non corrixe un Bono Social que
deixa fóra a centos de miles de familias en España e Galicia.
Facturas e beneficios privados que non asumen unha serie de externalidades
negativas como as emisións de cambio climático, outras

emisións

contaminantes, vales asolagados, degradación da paisaxe e moitos outros
impactos que afectan á cidadanía sen ningún tipo de contrapartida ou que cando
as hai lexíslase para que as paguen os propios consumidores. Aquí o que
contamina non paga, senón que cobra á conta dos cidadáns que sofren o seu
impacto.
As subidas de prezos en períodos de temperaturas especialmente frías, orixinan
unha alarma social máis que xustificada porque provocan un aumento do
sufrimento de miles de persoas en Galicia e millóns no conxunto do Estado que
non poden quentar os seus fogares adecuadamente: son as vítimas da pobreza
enerxética.
O Ministro de Enerxía e Axenda Dixital, Sr. Nadal, sinalou que estes períodos de
“volatilidade” nas tarifas van ser máis frecuentes, é dicir que son como un
fenómeno da natureza do que só cabe refuxiarse e resignarse. Pero non é así. Esta
“volatilidade” non é ningún fenómeno natural, ten beneficiarios e causas
concretas, é o resultado da acción e da inacción do goberno, que poden e deben
reverterse.
A primeira causa é o enorme poder dun grupo de tres empresas, Endesa,
Iberdrola e Gas Natural Fenosa, que conforman un auténtico oligopolio
enerxético en España, o que lles da poder para manipular o mercado. Segundo o
informe anual das axencias de reguladores europeos ACER/CEER, as tres
Comercializadoras máis grandes de España controlan o 90% do mercado
doméstico, algo inusual no resto da Unión Europea.
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Un oligopolio na comercialización, e tamén na produción de enerxía, porque
estas tres Comercializadoras pertencen aos mesmos grupos empresariais que as
tres Produtoras que controlan máis do 60% da xeración, segundo o Informe
Anual de 2016 do Mercado maiorista da CNMC.
A segunda causa é o deseño do mercado maiorista de electricidade como un
mercado marxinalista obrigatorio de facto, no que deben participar todos os días
os Produtores e Comercializadores para vender ou adquirir respectivamente a súa
enerxía.
Un deseño que permite, a un reducido número de empresas exercer o seu poder
de mercado para fixar o prezo marxinal de forma que tecnoloxías con custos de
produción moi inferiores ao marxinal como a nuclear, a eólica e a hidráulica
obteñan beneficios inxustificados, caídos do ceo.
A participación obrigatoria dos Comercializadores no Mercado Diario para
adquirir toda a enerxía para os seus clientes, converte este mercado nun mero
trámite e así entre o 70% e o 80% da demanda de enerxía, é dicir o consumo
base, ofértase todos os días ao prezo máximo.
O que chaman mercado e competencia na realidade non é mais que un trámite no
que empresas comercializadoras e produtoras do mesmo grupo empresarial
intercambian números nas súas follas de cálculo, co único obxectivo de
maximizar o seu beneficio.
Esta falta de competencia real é a razón que explica a enorme diferenza entre
España e o resto de países da UE: en Francia a porcentaxe de enerxía xestionada
no Mercado Diario é o 20% e no Reino Unido só o 14%, mentres que en España
o Mercado Diario xestiona máis do 80% da enerxía.
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Unha característica peculiar do noso mercado, que unida ao poder de mercado
que ten un reducido número de empresas orixina a volatilidade dos prezos e
situacións absurdas como que a produción hidráulica marque o prezo marxinal.
Unha volatilidade que en calquera caso pagan os consumidores no prezo do
recibo da luz.
A terceira causa é, o efecto conxunto do axuste, en 2014, do mercado Ibérico co
resto de Europa, en cumprimento de diversos Regulamentos da Unión Europea, e
a duplicación en 2015 da capacidade da interconexión con Francia.
O resultado son maiores intercambios de enerxía co resto da UE e menor control
sobre o fluxo de enerxía con Francia e, polo tanto, co resto da UE. Un fluxo que
agora, dentro das limitacións físicas da interconexión, depende exclusivamente
da diferenza de prezo entre o mercado francés e o mercado Ibérico.
As interconexións supoñen vantaxes para o sistema eléctrico español, como a
posibilidade de importar enerxía máis barata ou exportar o exceso de produción
eléctrica de orixe renovable. Pero tamén riscos, cando se expón, a través da
interconexión, mais do 80% do mercado español, o que se poxa diariamente, á
volatilidade puntual de prezos dos mercados europeos interconectados.
En Francia puntualmente o prezo marxinal pode subir a prezos moi altos, pero só
afecta a unha parte moi pequena da enerxía vendida, a que se poxa diariamente.
Por contra cando o prezo marxinal español se ve afectado por esta subida, en
Francia e no resto de Europa, afecta á maioría da enerxía poxada diariamente, o
80%, o que fai que a factura para os consumidores se dispare.
Os beneficiarios desta situación son todos os produtores pero, de forma especial,
os tres grandes grupos empresariais que conforman o oligopolio eléctrico
español, Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa titulares de centrais nucleares,
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hidráulicas, eólicas e de carbón: beneficios para elas a costa da sociedade, porque
dunha ou outra maneira, todos os consumidores españois saen prexudicados .
Os Regulamentos da Unión Europea regulan o Mercado Diario e a xestión das
interconexións, pero non canta enerxía se debe de xestionar nese Mercado. Cada
país pode e debe adoptar a estrutura de mercado que mellor lle conveña para
gozar das vantaxes das interconexións protexendo aos seus consumidores da
volatilidade dos mercados. En España faise todo o contrario.
Un desmesurado e obrigatorio Mercado Diario e un axuste maior e máis estreito
co resto da UE é unha combinación que provoca volatilidade dos prezos, e
grandes beneficios para os Produtores de electricidade en España.
As grandes eléctricas españolas duplican, e as veces cuadriplican, os beneficios
das europeas entre 2013 e 2016: os beneficios das empresas españolas son os
máis elevados de Europa, en resultados respecto de facturación. Os resultados
das grandes compañías eléctricas españolas foron, de media, do 8% sobre a
facturación, cando en Francia foi do 4%, en Gran Bretaña do 1% e en Alemaña
do -4%.
Nun mercado de concorrencia competitiva os beneficios empresariais dependen
do acerto nos investimentos realizados, da optimización dos seus procesos de
produción, distribución e comercialización e, no caso das empresas eléctricas,
dos prezos das materias primas, carbón, gas...que é o mesmo para todas as
compañías europeas. Pero, no caso español teñen unha dopaxe excepcional que
se chama BOE e todas as decisións políticas plasmadas no mesmo –que son as
que condicionan o mercado eléctrico– sendo un dos sectores máis dependentes
destas decisións. Decisións do Goberno do PP sempre favorables ás compañías
do oligopolio e tremendamente prexudiciais para o peto dos cidadáns e para a
competitividade das empresas.
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No caso de España os beneficios non se deben só aos beneficios típicos do
mercado eléctrico a nivel internacional, senón a unha serie de decisións políticas
totalmente inxustificadas, verdadeiros agasallos multimillonarios ao oligopolio.
Por exemplo, os ingresos polos teóricos custos de transición á competencia, as
axudas ao gas, os beneficios caídos do ceo por permitir que a produción nuclear,
hidráulica e eólica entre nas poxas diarias onde é vendida a uns prezos
desorbitados ou o financiamento do déficit de tarifa dificilmente xustificable. En
definitiva unha gran parte dos beneficios destas empresas pagámolos todos os
cidadáns e empresas sen ningunha xustificación de custos nin de mercado.
Entre 2005 e 2016 o prezo da electricidade para o consumidor doméstico en
España incrementouse nun 100% cando na maioría de países da nosa contorna
oscila o incremento entre o 25% e o 60%.
Un caso moi reseñable é o de Holanda onde o prezo entre 2005 e 2016 se reduciu
nun 17,07%. Habería que analizar a fondo que incidencia tivo neste feito
excepcional a decisión do Goberno holandés de asumir a xestión pública da rede
de distribución favorecendo con iso a autoprodución, o autoconsumo e o control
dos custos reais do servizo de distribución.
Custos de distribución que en España terían que ser auditados,

da mesma

maneira que os de produción, xa que existen diferentes estudios que estiman que
están inflados polo menos un 40%, unha cifra equivalente en valores absolutos a
5.000 M€ ao ano que pagamos de máis ás eléctricas por este servizo de
distribución.
Toda esta argumentación está avalada por informes da UE, que certifican que o
custo de distribución en España é o máis caro de Europa, nalgúns casos con
diferencias escandalosas. Por suposto os informes das eléctricas españolas, a
partir dos que o Estado lles recoñece a retribución sen auditoría nin control
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rigoroso algún, son moi diferentes. Os seus desproporcionados beneficios levan a
pensar que o informe correcto é o da UE.
Ante todo o exposto e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe
intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

Instar ao Goberno de España a desenvolver unha auditoría exhaustiva do Déficit
de Tarifa eléctrica. Analizar a súa lexitimidade e no seu caso esixir a súa
devolución parcial ou total ás compañías eléctricas.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Francisco Casal Vidal,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputado do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 28/05/2018 16:36:18

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 16:36:27
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa a toma do
control de xestión da rede de distribución eléctrica polo Estado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Chega o mes de xaneiro, chegan os temporais, os encoros vanse recuperando, os
parques eólicos producen á súa máxima potencia, pero “misteriosamente”
anúncianse novas subidas do prezo da luz na contorna do 10%. As empresas
eléctricas españolas quéixanse de que os seus beneficios son “insuficientes”
cando dobran e, nalgúns casos, cuadriplican aos das empresas eléctricas do resto
de Europa.
A cobiza dos fondos de investimento internacionais ––propietarios en parte das
eléctricas españolas–– é infinita e moi ben engraxada polas portas xiratorias da
presenza masiva de políticos do réxime nos seus consellos de administración. E
todo á conta dos consumidores domésticos e industriais, as familias e as
empresas, que pagan as tarifas máis caras da UE.
Esta situación, explícase polo marco lexislativo ditado polo BOE, con decretos
que en moitas ocasións chegan escritos ao Ministerio dende as empresas do
sector, que determina un mercado e unhas poxas, extraordinariamente caras,
determinados por unha falta de control e xenerosidade do regulador, que volve
cargar sobre os consumidores os custos dun sistema ineficaz e ineficiente.
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Enormes beneficios construídos sobre elevadas facturas que provocan unha
situación de pobreza enerxética intolerable, que non corrixe un Bono Social que
deixa fóra a centos de miles de familias en España e Galicia.
Facturas e beneficios privados que non asumen unha serie de externalidades
negativas como as emisións de cambio climático, outras

emisións

contaminantes, vales asolagados, degradación da paisaxe e moitos outros
impactos que afectan á cidadanía sen ningún tipo de contrapartida ou que cando
as hai lexíslase para que as paguen os propios consumidores. Aquí o que
contamina non paga, senón que cobra á conta dos cidadáns que sofren o seu
impacto.
As subidas de prezos en períodos de temperaturas especialmente frías, orixinan
unha alarma social máis que xustificada porque provocan un aumento do
sufrimento de miles de persoas en Galicia e millóns no conxunto do Estado que
non poden quentar os seus fogares adecuadamente: son as vítimas da pobreza
enerxética.
O Ministro de Enerxía e Axenda Dixital, Sr. Nadal, sinalou que estes períodos de
“volatilidade” nas tarifas van ser máis frecuentes, é dicir que son como un
fenómeno da natureza do que só cabe refuxiarse e resignarse. Pero non é así. Esta
“volatilidade” non é ningún fenómeno natural, ten beneficiarios e causas
concretas, é o resultado da acción e da inacción do goberno, que poden e deben
reverterse.
A primeira causa é o enorme poder dun grupo de tres empresas, Endesa,
Iberdrola e Gas Natural Fenosa, que conforman un auténtico oligopolio
enerxético en España, o que lles da poder para manipular o mercado. Segundo o
informe anual das axencias de reguladores europeos ACER/CEER, as tres
Comercializadoras máis grandes de España controlan o 90% do mercado
doméstico, algo inusual no resto da Unión Europea.
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Un oligopolio na comercialización, e tamén na produción de enerxía, porque
estas tres Comercializadoras pertencen aos mesmos grupos empresariais que as
tres Produtoras que controlan máis do 60% da xeración, segundo o Informe
Anual de 2016 do Mercado maiorista da CNMC.
A segunda causa é o deseño do mercado maiorista de electricidade como un
mercado marxinalista obrigatorio de facto, no que deben participar todos os días
os Produtores e Comercializadores para vender ou adquirir respectivamente a súa
enerxía.
Un deseño que permite, a un reducido número de empresas exercer o seu poder
de mercado para fixar o prezo marxinal de forma que tecnoloxías con custos de
produción moi inferiores ao marxinal como a nuclear, a eólica e a hidráulica
obteñan beneficios inxustificados, caídos do ceo.
A participación obrigatoria dos Comercializadores no Mercado Diario para
adquirir toda a enerxía para os seus clientes, converte este mercado nun mero
trámite e así entre o 70% e o 80% da demanda de enerxía, é dicir o consumo
base, ofértase todos os días ao prezo máximo.
O que chaman mercado e competencia na realidade non é mais que un trámite no
que empresas Comercializadoras e Produtoras do mesmo grupo empresarial
intercambian números nas súas follas de cálculo, co único obxectivo de
maximizar o seu beneficio.
Esta falta de competencia real é a razón que explica a enorme diferenza entre
España e o resto de países da UE: en Francia a porcentaxe de enerxía xestionada
no Mercado Diario é o 20% e no Reino Unido só o 14%, mentres que en España
o Mercado Diario xestiona máis do 80% da enerxía.
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Unha característica peculiar do noso mercado, que unida ao poder de mercado
que ten un reducido número de empresas orixina a volatilidade dos prezos e
situacións absurdas como que a produción hidráulica marque o prezo marxinal.
Unha volatilidade que en calquera caso pagan os consumidores no prezo do
recibo da luz.
A terceira causa é, o efecto conxunto do axuste, en 2014, do mercado Ibérico co
resto de Europa, en cumprimento de diversos Regulamentos da Unión Europea, e
a duplicación en 2015 da capacidade da interconexión con Francia.
O resultado son maiores intercambios de enerxía co resto da UE e menor control
sobre o fluxo de enerxía con Francia e, polo tanto, co resto da UE. Un fluxo que
agora, dentro das limitacións físicas da interconexión, depende exclusivamente
da diferenza de prezo entre o mercado francés e o mercado Ibérico.
As interconexións supoñen vantaxes para o sistema eléctrico español, como a
posibilidade de importar enerxía máis barata ou exportar o exceso de produción
eléctrica de orixe renovable. Pero tamén riscos, cando se expón, a través da
interconexión, máis do 80% do mercado español, o que se poxa diariamente, á
volatilidade puntual de prezos dos mercados europeos interconectados.
En Francia puntualmente o prezo marxinal pode subir a prezos moi altos, pero só
afecta a unha parte moi pequena da enerxía vendida, a que se poxa diariamente.
Por contra cando o prezo marxinal español se ve afectado por esta subida, en
Francia e no resto de Europa, afecta á maioría da enerxía poxada diariamente, o
80%, o que fai que a factura para os consumidores se dispare.
Os beneficiarios desta situación son todos os produtores pero, de forma especial,
os tres grandes grupos empresariais que conforman o oligopolio eléctrico
español, Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa titulares de centrais nucleares,
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hidráulicas, eólicas e de carbón: beneficios para elas a costa da sociedade, porque
dunha ou outra maneira, todos os consumidores españois saen prexudicados .
Os Regulamentos da Unión Europea regulan o Mercado Diario e a xestión das
interconexións, pero non canta enerxía se debe de xestionar nese Mercado. Cada
país pode e debe adoptar a estrutura de mercado que mellor lle conveña para
gozar das vantaxes das interconexións protexendo aos seus consumidores da
volatilidade dos mercados. En España faise todo o contrario.
Un desmesurado e obrigatorio Mercado Diario e un axuste maior e máis estreito
co resto da UE é unha combinación que provoca volatilidade dos prezos, e
grandes beneficios para os Produtores de electricidade en España.
As grandes eléctricas españolas duplican, e as veces cuadriplican, os beneficios
das europeas entre 2013 e 2016: os beneficios das empresas españolas son os
máis elevados de Europa, en resultados respecto de facturación. Os resultados
das grandes compañías eléctricas españolas foron, de media, do 8% sobre a
facturación, cando en Francia foi do 4%, en Gran Bretaña do 1% e en Alemaña
do -4%.
Nun mercado de concorrencia competitiva os beneficios empresariais dependen
do acerto nos investimentos realizados, da optimización dos seus procesos de
produción, distribución e comercialización e, no caso das empresas eléctricas,
dos prezos das materias primas, carbón, gas...que é o mesmo para todas as
compañías europeas. Pero, no caso español teñen unha dopaxe excepcional que
se chama BOE e todas as decisións políticas plasmadas no mesmo –que son as
que condicionan o mercado eléctrico– sendo un dos sectores máis dependentes
destas decisións. Decisións do Goberno do PP sempre favorables ás compañías
do oligopolio e tremendamente prexudiciais para o peto dos cidadáns e para a
competitividade das empresas.
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No caso de España os beneficios non se deben só aos beneficios típicos do
mercado eléctrico a nivel internacional, senón a unha serie de decisións políticas
totalmente inxustificadas, verdadeiros agasallos multimillonarios ao oligopolio.
Por exemplo, os ingresos polos teóricos custos de transición á competencia, as
axudas ao gas, os beneficios caídos do ceo por permitir que a produción nuclear,
hidráulica e eólica entre nas poxas diarias onde é vendida a uns prezos
desorbitados ou o financiamento do déficit de tarifa dificilmente xustificable. En
definitiva unha gran parte dos beneficios destas empresas pagámolos todos os
cidadáns e empresas sen ningunha xustificación de custos nin de mercado.
Entre 2005 e 2016 o prezo da electricidade para o consumidor doméstico en
España incrementouse nun 100% cando na maioría de países da nosa contorna
oscila o incremento entre o 25% e o 60%.
Un caso moi reseñable é o de Holanda onde o prezo entre 2005 e 2016 se reduciu
nun 17,07%. Habería que analizar a fondo que incidencia tivo neste feito
excepcional a decisión do Goberno holandés de asumir a xestión pública da rede
de distribución favorecendo con iso a autoprodución, o autoconsumo e o control
dos custos reais do servizo de distribución.
Custos de distribución que en España terían que ser auditados,

da mesma

maneira que os de produción, xa que existen diferentes estudios que estiman que
están inflados polo menos un 40%, unha cifra equivalente en valores absolutos a
5.000 M€ ao ano que pagamos de máis ás eléctricas por este servizo de
distribución.
Toda esta argumentación está avalada por informes da UE, que certifican que o
custo de distribución en España é o máis caro de Europa, nalgúns casos con
diferencias escandalosas. Por suposto os informes das eléctricas españolas, a
partir dos que o Estado lles recoñece a retribución sen auditoría nin control
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rigoroso algún, son moi diferentes. Os seus desproporcionados beneficios levan a
pensar que o informe correcto é o da UE.
Ante todo o exposto e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe
intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

Instar ao Goberno de España a modificar a Lei 24/2013 e toda a normativa
desenvolta a partir da mencionada Lei para desenvolver as accións necesarias
para a toma do control de xestión da rede de distribución de electricidade polo
Estado, da mesma maneira que se fai co transporte. Unha vez tomado o control
realizaríase unha exhaustiva auditoría de custos para determinar a remuneración
xusta a este servizo.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Francisco Casal Vidal,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputado do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 28/05/2018 16:39:12

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 16:39:27
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa a esixir a
separación real das actividades de produción, distribución e comercialización da
enerxía eléctrica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Chega o mes de xaneiro, chegan os temporais, os encoros vanse recuperando, os
parques eólicos producen á súa máxima potencia, pero “misteriosamente”
anúncianse novas subidas do prezo da luz na contorna do 10%. As empresas
eléctricas españolas quéixanse de que os seus beneficios son “insuficientes”
cando dobran e, nalgúns casos, cuadriplican aos das empresas eléctricas do resto
de Europa.
A cobiza dos fondos de investimento internacionais ––propietarios en parte das
eléctricas españolas–– é infinita e moi ben engraxada polas portas xiratorias da
presenza masiva de políticos do réxime nos seus consellos de administración. E
todo á conta dos consumidores domésticos e industriais, as familias e as
empresas, que pagan as tarifas máis caras da UE.
Esta situación, explícase polo marco lexislativo ditado polo BOE, con decretos
que en moitas ocasións chegan escritos ao Ministerio dende as empresas do
sector, que determina un mercado e unhas poxas, extraordinariamente caras,
determinados por unha falta de control e xenerosidade do regulador, que volve
cargar sobre os consumidores os custos dun sistema ineficaz e ineficiente.
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Enormes beneficios construídos sobre elevadas facturas que provocan unha
situación de pobreza enerxética intolerable, que non corrixe un Bono Social que
deixa fóra a centos de miles de familias en España e Galicia.
Facturas e beneficios privados que non asumen unha serie de externalidades
negativas como as emisións de cambio climático, outras

emisións

contaminantes, vales asolagados, degradación da paisaxe e moitos outros
impactos que afectan á cidadanía sen ningún tipo de contrapartida ou que cando
as hai lexíslase para que as paguen os propios consumidores. Aquí o que
contamina non paga, senón que cobra á conta dos cidadáns que sofren o seu
impacto.
As subidas de prezos en períodos de temperaturas especialmente frías, orixinan
unha alarma social máis que xustificada porque provocan un aumento do
sufrimento de miles de persoas en Galicia e millóns no conxunto do Estado que
non poden quentar os seus fogares adecuadamente: son as vítimas da pobreza
enerxética.
O Ministro de Enerxía e Axenda Dixital, Sr. Nadal, sinalou que estes períodos de
“volatilidade” nas tarifas van ser máis frecuentes, é dicir que son como un
fenómeno da natureza do que só cabe refuxiarse e resignarse. Pero non é así. Esta
“volatilidade” non é ningún fenómeno natural, ten beneficiarios e causas
concretas, é o resultado da acción e da inacción do goberno, que poden e deben
reverterse.
A primeira causa é o enorme poder dun grupo de tres empresas, Endesa,
Iberdrola e Gas Natural Fenosa, que conforman un auténtico oligopolio
enerxético en España, o que lles da poder para manipular o mercado. Segundo o
informe anual das axencias de reguladores europeos ACER/CEER, as tres
Comercializadoras máis grandes de España controlan o 90% do mercado
doméstico, algo inusual no resto da Unión Europea.
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Un oligopolio na comercialización, e tamén na produción de enerxía, porque
estas tres Comercializadoras pertencen aos mesmos grupos empresariais que as
tres Produtoras que controlan máis do 60% da xeración, segundo o Informe
Anual de 2016 do Mercado maiorista da CNMC.
A segunda causa é o deseño do mercado maiorista de electricidade como un
mercado marxinalista obrigatorio de facto, no que deben participar todos os días
os Produtores e Comercializadores para vender ou adquirir respectivamente a súa
enerxía.
Un deseño que permite, a un reducido número de empresas exercer o seu poder
de mercado para fixar o prezo marxinal de forma que tecnoloxías con custos de
produción moi inferiores ao marxinal como a nuclear, a eólica e a hidráulica
obteñan beneficios inxustificados, caídos do ceo.
A participación obrigatoria dos Comercializadores no Mercado Diario para
adquirir toda a enerxía para os seus clientes, converte este mercado nun mero
trámite e así entre o 70% e o 80% da demanda de enerxía, é dicir o consumo
base, ofértase todos os días ao prezo máximo.
O que chaman mercado e competencia na realidade non é mais que un trámite no
que empresas Comercializadoras e Produtoras do mesmo grupo empresarial
intercambian números nas súas follas de cálculo, co único obxectivo de
maximizar o seu beneficio.
Esta falta de competencia real é a razón que explica a enorme diferenza entre
España e o resto de países da UE: en Francia a porcentaxe de enerxía xestionada
no Mercado Diario é o 20% e no Reino Unido só o 14%, mentres que en España
o Mercado Diario xestiona máis do 80% da enerxía.
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Unha característica peculiar do noso mercado, que unida ao poder de mercado
que ten un reducido número de empresas orixina a volatilidade dos prezos e
situacións absurdas como que a produción hidráulica marque o prezo marxinal.
Unha volatilidade que en calquera caso pagan os consumidores no prezo do
recibo da luz.
A terceira causa é, o efecto conxunto do axuste, en 2014, do mercado Ibérico co
resto de Europa, en cumprimento de diversos Regulamentos da Unión Europea, e
a duplicación en 2015 da capacidade da interconexión con Francia.
O resultado son maiores intercambios de enerxía co resto da UE e menor control
sobre o fluxo de enerxía con Francia e, polo tanto, co resto da UE. Un fluxo que
agora, dentro das limitacións físicas da interconexión, depende exclusivamente
da diferenza de prezo entre o mercado francés e o mercado Ibérico.
As interconexións supoñen vantaxes para o sistema eléctrico español, como a
posibilidade de importar enerxía máis barata ou exportar o exceso de produción
eléctrica de orixe renovable. Pero tamén riscos, cando se expón, a través da
interconexión, mais do 80% do mercado español, o que se poxa diariamente, á
volatilidade puntual de prezos dos mercados europeos interconectados.
En Francia puntualmente o prezo marxinal pode subir a prezos moi altos, pero só
afecta a unha parte moi pequena da enerxía vendida, a que se poxa diariamente.
Por contra cando o prezo marxinal español se ve afectado por esta subida, en
Francia e no resto de Europa, afecta á maioría da enerxía poxada diariamente, o
80%, o que fai que a factura para os consumidores se dispare.
Os beneficiarios desta situación son todos os produtores pero, de forma especial,
os tres grandes grupos empresariais que conforman o oligopolio eléctrico
español, Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa titulares de centrais nucleares,
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hidráulicas, eólicas e de carbón: beneficios para elas a costa da sociedade, porque
dunha ou outra maneira, todos os consumidores españois saen prexudicados .
Os Regulamentos da Unión Europea regulan o Mercado Diario e a xestión das
interconexións, pero non canta enerxía se debe de xestionar nese Mercado. Cada
país pode e debe adoptar a estrutura de mercado que mellor lle conveña para
gozar das vantaxes das interconexións protexendo aos seus consumidores da
volatilidade dos mercados. En España faise todo o contrario.
Un desmesurado e obrigatorio Mercado Diario e un axuste maior e máis estreito
co resto da UE é unha combinación que provoca volatilidade dos prezos, e
grandes beneficios para os Produtores de electricidade en España.
As grandes eléctricas españolas duplican, e as veces cuadriplican, os beneficios
das europeas entre 2013 e 2016: os beneficios das empresas españolas son os
máis elevados de Europa, en resultados respecto de facturación. Os resultados
das grandes compañías eléctricas españolas foron, de media, do 8% sobre a
facturación, cando en Francia foi do 4%, en Gran Bretaña do 1% e en Alemaña
do -4%.
Nun mercado de concorrencia competitiva os beneficios empresariais dependen
do acerto nos investimentos realizados, da optimización dos seus procesos de
produción, distribución e comercialización e, no caso das empresas eléctricas,
dos prezos das materias primas, carbón, gas...que é o mesmo para todas as
compañías europeas. Pero, no caso español teñen unha dopaxe excepcional que
se chama BOE e todas as decisións políticas plasmadas no mesmo –que son as
que condicionan o mercado eléctrico– sendo un dos sectores máis dependentes
destas decisións. Decisións do Goberno do PP sempre favorables ás compañías
do oligopolio e tremendamente prexudiciais para o peto dos cidadáns e para a
competitividade das empresas.
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No caso de España os beneficios non se deben só aos beneficios típicos do
mercado eléctrico a nivel internacional, senón a unha serie de decisións políticas
totalmente inxustificadas, verdadeiros agasallos multimillonarios ao oligopolio.
Por exemplo, os ingresos polos teóricos custos de transición á competencia, as
axudas ao gas, os beneficios caídos do ceo por permitir que a produción nuclear,
hidráulica e eólica entre nas poxas diarias onde é vendida a uns prezos
desorbitados ou o financiamento do déficit de tarifa dificilmente xustificable. En
definitiva unha gran parte dos beneficios destas empresas pagámolos todos os
cidadáns e empresas sen ningunha xustificación de custos nin de mercado.
Entre 2005 e 2016 o prezo da electricidade para o consumidor doméstico en
España incrementouse nun 100% cando na maioría de países da nosa contorna
oscila o incremento entre o 25% e o 60%.
Un caso moi reseñable é o de Holanda onde o prezo entre 2005 e 2016 se reduciu
nun 17,07%. Habería que analizar a fondo que incidencia tivo neste feito
excepcional a decisión do Goberno holandés de asumir a xestión pública da rede
de distribución favorecendo con iso a autoprodución, o autoconsumo e o control
dos custos reais do servizo de distribución.
Custos de distribución que en España terían que ser auditados,

da mesma

maneira que os de produción, xa que existen diferentes estudios que estiman que
están inflados polo menos un 40%, unha cifra equivalente en valores absolutos a
5.000 M€ ao ano que pagamos de máis ás eléctricas por este servizo de
distribución.
Toda esta argumentación está avalada por informes da UE, que certifican que o
custo de distribución en España é o máis caro de Europa, nalgúns casos con
diferencias escandalosas. Por suposto os informes das eléctricas españolas, a
partir dos que o Estado lles recoñece a retribución sen auditoría nin control
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rigoroso algún, son moi diferentes. Os seus desproporcionados beneficios levan a
pensar que o informe correcto é o da UE.
Ante todo o exposto e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe
intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

Esixir a separación real das actividades de produción, distribución e
comercialización de electricidade con empresas claramente diferenciadas en
capital e estrutura, tal e como marcan as directivas europeas. Desta maneira
incrementaríase de forma real a competitividade entre empresas, combatendo o
oligopolio eléctrico, reducindo a concentración do mercado en moi poucos
grupos, o que seguro redundaría nunha redución de prezos.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Francisco Casal Vidal,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputado do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 28/05/2018 16:41:40

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 16:41:48
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa a
substituír o concepto e o gravame do Imposto sobre a electricidade.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Chega o mes de xaneiro, chegan os temporais, os encoros vanse recuperando, os
parques eólicos producen á súa máxima potencia, pero “misteriosamente”
anúncianse novas subidas do prezo da luz na contorna do 10%. As empresas
eléctricas españolas quéixanse de que os seus beneficios son “insuficientes”
cando dobran e, nalgúns casos, cuadriplican aos das empresas eléctricas do resto
de Europa.
A cobiza dos fondos de investimento internacionais ––propietarios en parte das
eléctricas españolas–– é infinita e moi ben engraxada polas portas xiratorias da
presenza masiva de políticos do réxime nos seus consellos de administración. E
todo á conta dos consumidores domésticos e industriais, as familias e as
empresas, que pagan as tarifas máis caras da UE.
Esta situación, explícase polo marco lexislativo ditado polo BOE, con decretos
que en moitas ocasións chegan escritos ao Ministerio dende as empresas do
sector, que determina un mercado e unhas poxas, extraordinariamente caras,
determinados por unha falta de control e xenerosidade do regulador, que volve
cargar sobre os consumidores os custos dun sistema ineficaz e ineficiente.
Enormes beneficios construídos sobre elevadas facturas que provocan unha
situación de pobreza enerxética intolerable, que non corrixe un Bono Social que
deixa fóra a centos de miles de familias en España e Galicia.
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Facturas e beneficios privados que non asumen unha serie de externalidades
negativas como as emisións de cambio climático, outras

emisións

contaminantes, vales asolagados, degradación da paisaxe e moitos outros
impactos que afectan á cidadanía sen ningún tipo de contrapartida ou que cando
as hai lexíslase para que as paguen os propios consumidores. Aquí o que
contamina non paga, senón que cobra á conta dos cidadáns que sofren o seu
impacto.
As subidas de prezos en períodos de temperaturas especialmente frías, orixinan
unha alarma social máis que xustificada porque provocan un aumento do
sufrimento de miles de persoas en Galicia e millóns no conxunto do Estado que
non poden quentar os seus fogares adecuadamente: son as vítimas da pobreza
enerxética.
O Ministro de Enerxía e Axenda Dixital, Sr. Nadal, sinalou que estes períodos de
“volatilidade” nas tarifas van ser máis frecuentes, é dicir que son como un
fenómeno da natureza do que só cabe refuxiarse e resignarse. Pero non é así. Esta
“volatilidade” non é ningún fenómeno natural, ten beneficiarios e causas
concretas, é o resultado da acción e da inacción do goberno, que poden e deben
reverterse.
A primeira causa é o enorme poder dun grupo de tres empresas, Endesa,
Iberdrola e Gas Natural Fenosa, que conforman un auténtico oligopolio
enerxético en España, o que lles da poder para manipular o mercado. Segundo o
informe anual das axencias de reguladores europeos ACER/CEER, as tres
Comercializadoras máis grandes de España controlan o 90% do mercado
doméstico, algo inusual no resto da Unión Europea.
Un oligopolio na comercialización, e tamén na produción de enerxía, porque
estas tres Comercializadoras pertencen aos mesmos grupos empresariais que as
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tres Produtoras que controlan máis do 60% da xeración, segundo o Informe
Anual de 2016 do Mercado maiorista da CNMC.
A segunda causa é o deseño do mercado maiorista de electricidade como un
mercado marxinalista obrigatorio de facto, no que deben participar todos os días
os Produtores e Comercializadores para vender ou adquirir respectivamente a súa
enerxía.
Un deseño que permite, a un reducido número de empresas exercer o seu poder
de mercado para fixar o prezo marxinal de forma que tecnoloxías con custos de
produción moi inferiores ao marxinal como a nuclear, a eólica e a hidráulica
obteñan beneficios inxustificados, caídos do ceo.
A participación obrigatoria dos Comercializadores no Mercado Diario para
adquirir toda a enerxía para os seus clientes, converte este mercado nun mero
trámite e así entre o 70% e o 80% da demanda de enerxía, é dicir o consumo
base, ofértase todos os días ao prezo máximo.
O que chaman mercado e competencia na realidade non é máis que un trámite no
que empresas Comercializadoras e Produtoras do mesmo grupo empresarial
intercambian números nas súas follas de cálculo, co único obxectivo de
maximizar o seu beneficio.
Esta falta de competencia real é a razón que explica a enorme diferenza entre
España e o resto de países da UE: en Francia a porcentaxe de enerxía xestionada
no Mercado Diario é o 20% e no Reino Unido só o 14%, mentres que en España
o Mercado Diario xestiona máis do 80% da enerxía.
Unha característica peculiar do noso mercado, que unida ao poder de mercado
que ten un reducido número de empresas orixina a volatilidade dos prezos e
situacións absurdas como que a produción hidráulica marque o prezo marxinal.
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Unha volatilidade que en calquera caso pagan os consumidores no prezo do
recibo da luz.
A terceira causa é, o efecto conxunto do axuste, en 2014, do mercado Ibérico co
resto de Europa, en cumprimento de diversos Regulamentos da Unión Europea, e
a duplicación en 2015 da capacidade da interconexión con Francia.
O resultado son maiores intercambios de enerxía co resto da UE e menor control
sobre o fluxo de enerxía con Francia e, polo tanto, co resto da UE. Un fluxo que
agora, dentro das limitacións físicas da interconexión, depende exclusivamente
da diferenza de prezo entre o mercado francés e o mercado Ibérico.
As interconexións supoñen vantaxes para o sistema eléctrico español, como a
posibilidade de importar enerxía máis barata ou exportar o exceso de produción
eléctrica de orixe renovable. Pero tamén riscos, cando se expón, a través da
interconexión, mais do 80% do mercado español, o que se poxa diariamente, á
volatilidade puntual de prezos dos mercados europeos interconectados.
En Francia puntualmente o prezo marxinal pode subir a prezos moi altos, pero só
afecta a unha parte moi pequena da enerxía vendida, a que se poxa diariamente.
Por contra cando o prezo marxinal español se ve afectado por esta subida, en
Francia e no resto de Europa, afecta á maioría da enerxía poxada diariamente, o
80%, o que fai que a factura para os consumidores se dispare.
Os beneficiarios desta situación son todos os produtores pero, de forma especial,
os tres grandes grupos empresariais que conforman o oligopolio eléctrico
español, Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa titulares de centrais nucleares,
hidráulicas, eólicas e de carbón: beneficios para elas a costa da sociedade, porque
dunha ou outra maneira, todos os consumidores españois saen prexudicados .
Os Regulamentos da Unión Europea regulan o Mercado Diario e a xestión das
interconexións, pero non canta enerxía se debe de xestionar nese Mercado. Cada
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país pode e debe adoptar a estrutura de mercado que mellor lle conveña para
gozar das vantaxes das interconexións protexendo aos seus consumidores da
volatilidade dos mercados. En España faise todo o contrario.
Un desmesurado e obrigatorio Mercado Diario e un axuste maior e máis estreito
co resto da UE é unha combinación que provoca volatilidade dos prezos, e
grandes beneficios para os Produtores de electricidade en España.
As grandes eléctricas españolas duplican, e as veces cuadriplican, os beneficios
das europeas entre 2013 e 2016: os beneficios das empresas españolas son os
máis elevados de Europa, en resultados respecto de facturación. Os resultados
das grandes compañías eléctricas españolas foron, de media, do 8% sobre a
facturación, cando en Francia foi do 4%, en Gran Bretaña do 1% e en Alemaña
do -4%.
Nun mercado de concorrencia competitiva os beneficios empresariais dependen
do acerto nos investimentos realizados, da optimización dos seus procesos de
produción, distribución e comercialización e, no caso das empresas eléctricas,
dos prezos das materias primas, carbón, gas...que é o mesmo para todas as
compañías europeas. Pero, no caso español teñen unha dopaxe excepcional que
se chama BOE e todas as decisións políticas plasmadas no mesmo –que son as
que condicionan o mercado eléctrico– sendo un dos sectores máis dependentes
destas decisións. Decisións do Goberno do PP sempre favorables ás compañías
do oligopolio e tremendamente prexudiciais para o peto dos cidadáns e para a
competitividade das empresas.
No caso de España os beneficios non se deben só aos beneficios típicos do
mercado eléctrico a nivel internacional, senón a unha serie de decisións políticas
totalmente inxustificadas, verdadeiros agasallos multimillonarios ao oligopolio.
Por exemplo, os ingresos polos teóricos custos de transición á competencia, as
axudas ao gas, os beneficios caídos do ceo por permitir que a produción nuclear,
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hidráulica e eólica entre nas poxas diarias onde é vendida a uns prezos
desorbitados ou o financiamento do déficit de tarifa dificilmente xustificable. En
definitiva unha gran parte dos beneficios destas empresas pagámolos todos os
cidadáns e empresas sen ningunha xustificación de custos nin de mercado.
Entre 2005 e 2016 o prezo da electricidade para o consumidor doméstico en
España incrementouse nun 100% cando na maioría de países da nosa contorna
oscila o incremento entre o 25% e o 60%.
Un caso moi reseñable é o de Holanda onde o prezo entre 2005 e 2016 se reduciu
nun 17,07%. Habería que analizar a fondo que incidencia tivo neste feito
excepcional a decisión do Goberno holandés de asumir a xestión pública da rede
de distribución favorecendo con iso a autoprodución, o autoconsumo e o control
dos custos reais do servizo de distribución.
Custos de distribución que en España terían que ser auditados,

da mesma

maneira que os de produción, xa que existen diferentes estudios que estiman que
están inflados polo menos un 40%, unha cifra equivalente en valores absolutos a
5.000 M€ ao ano que pagamos de máis ás eléctricas por este servizo de
distribución.
Toda esta argumentación está avalada por informes da UE, que certifican que o
custo de distribución en España é o máis caro de Europa, nalgúns casos con
diferencias escandalosas. Por suposto os informes das eléctricas españolas, a
partir dos que o Estado lles recoñece a retribución sen auditoría nin control
rigoroso algún, son moi diferentes. Os seus desproporcionados beneficios levan a
pensar que o informe correcto é o da UE.
Ante todo o exposto, e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe
intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno:
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O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

Instar ao Goberno de España a modificar a Lei 24/2013, e toda a normativa
desenvolta a partir da mencionada Lei, para substituír o concepto e o gravame do
Imposto sobre a electricidade, que actualmente se carga por igual a todos os
consumidores por un Imposto sobre o consumo de electricidade, que iría desde
un gravame cero para as potencias contratadas e os consumos máis baixos e
iríase incrementando en función de tramos de potencia e consumo. É o sistema
maioritario en case todos os países europeos.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Francisco Casal Vidal,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputado do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 28/05/2018 16:46:11

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 16:46:23
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa a estudar
unha baixada do IVE da enerxía eléctrica para as potencias e consumos
establecidos como imprescindibles .
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Chega o mes de xaneiro, chegan os temporais, os encoros vanse recuperando, os
parques eólicos producen á súa máxima potencia, pero “misteriosamente”
anúncianse novas subidas do prezo da luz na contorna do 10%. As empresas
eléctricas españolas quéixanse de que os seus beneficios son “insuficientes”
cando dobran e, nalgúns casos, cuadriplican aos das empresas eléctricas do resto
de Europa.
A cobiza dos fondos de investimento internacionais ––propietarios en parte das
eléctricas españolas–– é infinita e moi ben engraxada polas portas xiratorias da
presenza masiva de políticos do réxime nos seus consellos de administración. E
todo á conta dos consumidores domésticos e industriais, as familias e as
empresas, que pagan as tarifas máis caras da UE.
Esta situación, explícase polo marco lexislativo ditado polo BOE, con decretos
que en moitas ocasións chegan escritos ao Ministerio dende as empresas do
sector, que determina un mercado e unhas poxas, extraordinariamente caras,
determinados por unha falta de control e xenerosidade do regulador, que volve
cargar sobre os consumidores os custos dun sistema ineficaz e ineficiente.
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Enormes beneficios construídos sobre elevadas facturas que provocan unha
situación de pobreza enerxética intolerable, que non corrixe un Bono Social que
deixa fóra a centos de miles de familias en España e Galicia.
Facturas e beneficios privados que non asumen unha serie de externalidades
negativas como as emisións de cambio climático, outras

emisións

contaminantes, vales asolagados, degradación da paisaxe e moitos outros
impactos que afectan á cidadanía sen ningún tipo de contrapartida ou que cando
as hai lexíslase para que as paguen os propios consumidores. Aquí o que
contamina non paga, senón que cobra á conta dos cidadáns que sofren o seu
impacto.
As subidas de prezos en períodos de temperaturas especialmente frías, orixinan
unha alarma social máis que xustificada porque provocan un aumento do
sufrimento de miles de persoas en Galicia e millóns no conxunto do Estado que
non poden quentar os seus fogares adecuadamente: son as vítimas da pobreza
enerxética.
O Ministro de Enerxía e Axenda Dixital, Sr. Nadal, sinalou que estes períodos de
“volatilidade” nas tarifas van ser máis frecuentes, é dicir que son como un
fenómeno da natureza do que só cabe refuxiarse e resignarse. Pero non é así. Esta
“volatilidade” non é ningún fenómeno natural, ten beneficiarios e causas
concretas, é o resultado da acción e da inacción do goberno, que poden e deben
reverterse.
A primeira causa é o enorme poder dun grupo de tres empresas, Endesa,
Iberdrola e Gas Natural Fenosa, que conforman un auténtico oligopolio
enerxético en España, o que lles da poder para manipular o mercado. Segundo o
informe anual das axencias de reguladores europeos ACER/CEER, as tres
Comercializadoras máis grandes de España controlan o 90% do mercado
doméstico, algo inusual no resto da Unión Europea.

102236

Un oligopolio na comercialización, e tamén na produción de enerxía, porque
estas tres Comercializadoras pertencen aos mesmos grupos empresariais que as
tres Produtoras que controlan máis do 60% da xeración, segundo o Informe
Anual de 2016 do Mercado maiorista da CNMC.
A segunda causa é o deseño do mercado maiorista de electricidade como un
mercado marxinalista obrigatorio de facto, no que deben participar todos os días
os Produtores e Comercializadores para vender ou adquirir respectivamente a súa
enerxía.
Un deseño que permite, a un reducido número de empresas exercer o seu poder
de mercado para fixar o prezo marxinal de forma que tecnoloxías con custos de
produción moi inferiores ao marxinal como a nuclear, a eólica e a hidráulica
obteñan beneficios inxustificados, caídos do ceo.
A participación obrigatoria dos Comercializadores no Mercado Diario para
adquirir toda a enerxía para os seus clientes, converte este mercado nun mero
trámite e así entre o 70% e o 80% da demanda de enerxía, é dicir o consumo
base, ofértase todos os días ao prezo máximo.
O que chaman mercado e competencia na realidade non é mais que un trámite no
que empresas Comercializadoras e Produtoras do mesmo grupo empresarial
intercambian números nas súas follas de cálculo, co único obxectivo de
maximizar o seu beneficio.
Esta falta de competencia real é a razón que explica a enorme diferenza entre
España e o resto de países da UE: en Francia a porcentaxe de enerxía xestionada
no Mercado Diario é o 20% e no Reino Unido só o 14%, mentres que en España
o Mercado Diario xestiona máis do 80% da enerxía.
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Unha característica peculiar do noso mercado, que unida ao poder de mercado
que ten un reducido número de empresas orixina a volatilidade dos prezos e
situacións absurdas como que a produción hidráulica marque o prezo marxinal.
Unha volatilidade que en calquera caso pagan os consumidores no prezo do
recibo da luz.
A terceira causa é, o efecto conxunto do axuste, en 2014, do mercado Ibérico co
resto de Europa, en cumprimento de diversos Regulamentos da Unión Europea, e
a duplicación en 2015 da capacidade da interconexión con Francia.
O resultado son maiores intercambios de enerxía co resto da UE e menor control
sobre o fluxo de enerxía con Francia e, polo tanto, co resto da UE. Un fluxo que
agora, dentro das limitacións físicas da interconexión, depende exclusivamente
da diferenza de prezo entre o mercado francés e o mercado Ibérico.
As interconexións supoñen vantaxes para o sistema eléctrico español, como a
posibilidade de importar enerxía máis barata ou exportar o exceso de produción
eléctrica de orixe renovable. Pero tamén riscos, cando se expón, a través da
interconexión, mais do 80% do mercado español, o que se poxa diariamente, á
volatilidade puntual de prezos dos mercados europeos interconectados.
En Francia puntualmente o prezo marxinal pode subir a prezos moi altos, pero só
afecta a unha parte moi pequena da enerxía vendida, a que se poxa diariamente.
Por contra cando o prezo marxinal español se ve afectado por esta subida, en
Francia e no resto de Europa, afecta á maioría da enerxía poxada diariamente, o
80%, o que fai que a factura para os consumidores se dispare.
Os beneficiarios desta situación son todos os produtores pero, de forma especial,
os tres grandes grupos empresariais que conforman o oligopolio eléctrico
español, Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa titulares de centrais nucleares,
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hidráulicas, eólicas e de carbón: beneficios para elas a costa da sociedade, porque
dunha ou outra maneira, todos os consumidores españois saen prexudicados .
Os Regulamentos da Unión Europea regulan o Mercado Diario e a xestión das
interconexións, pero non canta enerxía se debe de xestionar nese Mercado. Cada
país pode e debe adoptar a estrutura de mercado que mellor lle conveña para
gozar das vantaxes das interconexións protexendo aos seus consumidores da
volatilidade dos mercados. En España faise todo o contrario.
Un desmesurado e obrigatorio Mercado Diario e un axuste maior e máis estreito
co resto da UE é unha combinación que provoca volatilidade dos prezos, e
grandes beneficios para os Produtores de electricidade en España.
As grandes eléctricas españolas duplican, e as veces cuadriplican, os beneficios
das europeas entre 2013 e 2016: os beneficios das empresas españolas son os
máis elevados de Europa, en resultados respecto de facturación. Os resultados
das grandes compañías eléctricas españolas foron, de media, do 8% sobre a
facturación, cando en Francia foi do 4%, en Gran Bretaña do 1% e en Alemaña
do -4%.
Nun mercado de concorrencia competitiva os beneficios empresariais dependen
do acerto nos investimentos realizados, da optimización dos seus procesos de
produción, distribución e comercialización e, no caso das empresas eléctricas,
dos prezos das materias primas, carbón, gas...que é o mesmo para todas as
compañías europeas. Pero, no caso español teñen unha dopaxe excepcional que
se chama BOE e todas as decisións políticas plasmadas no mesmo –que son as
que condicionan o mercado eléctrico– sendo un dos sectores máis dependentes
destas decisións. Decisións do Goberno do PP sempre favorables ás compañías
do oligopolio e tremendamente prexudiciais para o peto dos cidadáns e para a
competitividade das empresas.
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No caso de España os beneficios non se deben só aos beneficios típicos do
mercado eléctrico a nivel internacional, senón a unha serie de decisións políticas
totalmente inxustificadas, verdadeiros agasallos multimillonarios ao oligopolio.
Por exemplo, os ingresos polos teóricos custos de transición á competencia, as
axudas ao gas, os beneficios caídos do ceo por permitir que a produción nuclear,
hidráulica e eólica entre nas poxas diarias onde é vendida a uns prezos
desorbitados ou o financiamento do déficit de tarifa dificilmente xustificable. En
definitiva unha gran parte dos beneficios destas empresas pagámolos todos os
cidadáns e empresas sen ningunha xustificación de custos nin de mercado.
Entre 2005 e 2016 o prezo da electricidade para o consumidor doméstico en
España incrementouse nun 100% cando na maioría de países da nosa contorna
oscila o incremento entre o 25% e o 60%.
Un caso moi reseñable é o de Holanda onde o prezo entre 2005 e 2016 se reduciu
nun 17,07%. Habería que analizar a fondo que incidencia tivo neste feito
excepcional a decisión do Goberno holandés de asumir a xestión pública da rede
de distribución favorecendo con iso a autoprodución, o autoconsumo e o control
dos custos reais do servizo de distribución.
Custos de distribución que en España terían que ser auditados,

da mesma

maneira que os de produción, xa que existen diferentes estudios que estiman que
están inflados polo menos un 40%, unha cifra equivalente en valores absolutos a
5.000 M€ ao ano que pagamos de máis ás eléctricas por este servizo de
distribución.
Toda esta argumentación está avalada por informes da UE, que certifican que o
custo de distribución en España é o máis caro de Europa, nalgúns casos con
diferencias escandalosas. Por suposto os informes das eléctricas españolas, a
partir dos que o Estado lles recoñece a retribución sen auditoría nin control
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rigoroso algún, son moi diferentes. Os seus desproporcionados beneficios levan a
pensar que o informe correcto é o da UE.
Ante todo o exposto e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe
intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

Instar ao Goberno de España a estudar unha baixada do IVE da enerxía eléctrica
para as potencias e consumos establecidos como imprescindibles, tal e como se
fai en moitos países europeos.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Francisco Casal Vidal,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputado do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 28/05/2018 16:47:52

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 16:48:01
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, excluír do Pool de
poxas diarias a produción de enerxía eléctrica de orixe eólica, hidráulica, nuclear
e parte da de carbón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Chega o mes de xaneiro, chegan os temporais, os encoros vanse recuperando, os
parques eólicos producen á súa máxima potencia, pero “misteriosamente”
anúncianse novas subidas do prezo da luz na contorna do 10%. As empresas
eléctricas españolas quéixanse de que os seus beneficios son “insuficientes”
cando dobran e, nalgúns casos, cuadriplican aos das empresas eléctricas do resto
de Europa.
A cobiza dos fondos de investimento internacionais ––propietarios en parte das
eléctricas españolas–– é infinita e moi ben engraxada polas portas xiratorias da
presenza masiva de políticos do réxime nos seus consellos de administración. E
todo á conta dos consumidores domésticos e industriais, as familias e as
empresas, que pagan as tarifas máis caras da UE.
Esta situación, explícase polo marco lexislativo ditado polo BOE, con decretos
que en moitas ocasións chegan escritos ao Ministerio dende as empresas do
sector, que determina un mercado e unhas poxas, extraordinariamente caras,
determinados por unha falta de control e xenerosidade do regulador, que volve
cargar sobre os consumidores os custos dun sistema ineficaz e ineficiente.
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Enormes beneficios construídos sobre elevadas facturas que provocan unha
situación de pobreza enerxética intolerable, que non corrixe un Bono Social que
deixa fóra a centos de miles de familias en España e Galicia.
Facturas e beneficios privados que non asumen unha serie de externalidades
negativas como as emisións de cambio climático, outras

emisións

contaminantes, vales asolagados, degradación da paisaxe e moitos outros
impactos que afectan á cidadanía sen ningún tipo de contrapartida ou que cando
as hai lexíslase para que as paguen os propios consumidores. Aquí o que
contamina non paga, senón que cobra á conta dos cidadáns que sofren o seu
impacto.
As subidas de prezos en períodos de temperaturas especialmente frías, orixinan
unha alarma social máis que xustificada porque provocan un aumento do
sufrimento de miles de persoas en Galicia e millóns no conxunto do Estado que
non poden quentar os seus fogares adecuadamente: son as vítimas da pobreza
enerxética.
O Ministro de Enerxía e Axenda Dixital, Sr. Nadal, sinalou que estes períodos de
“volatilidade” nas tarifas van ser máis frecuentes, é dicir que son como un
fenómeno da natureza do que só cabe refuxiarse e resignarse. Pero non é así. Esta
“volatilidade” non é ningún fenómeno natural, ten beneficiarios e causas
concretas, é o resultado da acción e da inacción do goberno, que poden e deben
reverterse.
A primeira causa é o enorme poder dun grupo de tres empresas, Endesa,
Iberdrola e Gas Natural Fenosa, que conforman un auténtico oligopolio
enerxético en España, o que lles da poder para manipular o mercado. Segundo o
informe anual das axencias de reguladores europeos ACER/CEER, as tres
Comercializadoras máis grandes de España controlan o 90% do mercado
doméstico, algo inusual no resto da Unión Europea.
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Un oligopolio na comercialización, e tamén na produción de enerxía, porque
estas tres Comercializadoras pertencen aos mesmos grupos empresariais que as
tres Produtoras que controlan máis do 60% da xeración, segundo o Informe
Anual de 2016 do Mercado maiorista da CNMC.
A segunda causa é o deseño do mercado maiorista de electricidade como un
mercado marxinalista obrigatorio de facto, no que deben participar todos os días
os Produtores e Comercializadores para vender ou adquirir respectivamente a súa
enerxía.
Un deseño que permite, a un reducido número de empresas exercer o seu poder
de mercado para fixar o prezo marxinal de forma que tecnoloxías con custos de
produción moi inferiores ao marxinal como a nuclear, a eólica e a hidráulica
obteñan beneficios inxustificados, caídos do ceo.
A participación obrigatoria dos Comercializadores no Mercado Diario para
adquirir toda a enerxía para os seus clientes, converte este mercado nun mero
trámite e así entre o 70% e o 80% da demanda de enerxía, é dicir o consumo
base, ofértase todos os días ao prezo máximo.
O que chaman mercado e competencia na realidade non é mais que un trámite no
que empresas Comercializadoras e Produtoras do mesmo grupo empresarial
intercambian números nas súas follas de cálculo, co único obxectivo de
maximizar o seu beneficio.
Esta falta de competencia real é a razón que explica a enorme diferenza entre
España e o resto de países da UE: en Francia a porcentaxe de enerxía xestionada
no Mercado Diario é o 20% e no Reino Unido só o 14%, mentres que en España
o Mercado Diario xestiona máis do 80% da enerxía.
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Unha característica peculiar do noso mercado, que unida ao poder de mercado
que ten un reducido número de empresas orixina a volatilidade dos prezos e
situacións absurdas como que a produción hidráulica marque o prezo marxinal.
Unha volatilidade que en calquera caso pagan os consumidores no prezo do
recibo da luz.
A terceira causa é, o efecto conxunto do axuste, en 2014, do mercado Ibérico co
resto de Europa, en cumprimento de diversos Regulamentos da Unión Europea, e
a duplicación en 2015 da capacidade da interconexión con Francia.
O resultado son maiores intercambios de enerxía co resto da UE e menor control
sobre o fluxo de enerxía con Francia e, polo tanto, co resto da UE. Un fluxo que
agora, dentro das limitacións físicas da interconexión, depende exclusivamente
da diferenza de prezo entre o mercado francés e o mercado Ibérico.
As interconexións supoñen vantaxes para o sistema eléctrico español, como a
posibilidade de importar enerxía máis barata ou exportar o exceso de produción
eléctrica de orixe renovable. Pero tamén riscos, cando se expón, a través da
interconexión, mais do 80% do mercado español, o que se poxa diariamente, á
volatilidade puntual de prezos dos mercados europeos interconectados.
En Francia puntualmente o prezo marxinal pode subir a prezos moi altos, pero só
afecta a unha parte moi pequena da enerxía vendida, a que se poxa diariamente.
Por contra cando o prezo marxinal español se ve afectado por esta subida, en
Francia e no resto de Europa, afecta á maioría da enerxía poxada diariamente, o
80%, o que fai que a factura para os consumidores se dispare.
Os beneficiarios desta situación son todos os produtores pero, de forma especial,
os tres grandes grupos empresariais que conforman o oligopolio eléctrico
español, Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa titulares de centrais nucleares,
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hidráulicas, eólicas e de carbón: beneficios para elas a costa da sociedade, porque
dunha ou outra maneira, todos os consumidores españois saen prexudicados .
Os Regulamentos da Unión Europea regulan o Mercado Diario e a xestión das
interconexións, pero non canta enerxía se debe de xestionar nese Mercado. Cada
país pode e debe adoptar a estrutura de mercado que mellor lle conveña para
gozar das vantaxes das interconexións protexendo aos seus consumidores da
volatilidade dos mercados. En España faise todo o contrario.
Un desmesurado e obrigatorio Mercado Diario e un axuste maior e máis estreito
co resto da UE é unha combinación que provoca volatilidade dos prezos, e
grandes beneficios para os Produtores de electricidade en España.
As grandes eléctricas españolas duplican, e as veces cuadriplican, os beneficios
das europeas entre 2013 e 2016: os beneficios das empresas españolas son os
máis elevados de Europa, en resultados respecto de facturación. Os resultados
das grandes compañías eléctricas españolas foron, de media, do 8% sobre a
facturación, cando en Francia foi do 4%, en Gran Bretaña do 1% e en Alemaña
do -4%.
Nun mercado de concorrencia competitiva os beneficios empresariais dependen
do acerto nos investimentos realizados, da optimización dos seus procesos de
produción, distribución e comercialización e, no caso das empresas eléctricas,
dos prezos das materias primas, carbón, gas...que é o mesmo para todas as
compañías europeas. Pero, no caso español teñen unha dopaxe excepcional que
se chama BOE e todas as decisións políticas plasmadas no mesmo –que son as
que condicionan o mercado eléctrico– sendo un dos sectores máis dependentes
destas decisións. Decisións do Goberno do PP sempre favorables ás compañías
do oligopolio e tremendamente prexudiciais para o peto dos cidadáns e para a
competitividade das empresas.
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No caso de España os beneficios non se deben só aos beneficios típicos do
mercado eléctrico a nivel internacional, senón a unha serie de decisións políticas
totalmente inxustificadas, verdadeiros agasallos multimillonarios ao oligopolio.
Por exemplo, os ingresos polos teóricos custos de transición á competencia, as
axudas ao gas, os beneficios caídos do ceo por permitir que a produción nuclear,
hidráulica e eólica entre nas poxas diarias onde é vendida a uns prezos
desorbitados ou o financiamento do déficit de tarifa dificilmente xustificable. En
definitiva unha gran parte dos beneficios destas empresas pagámolos todos os
cidadáns e empresas sen ningunha xustificación de custos nin de mercado.
Entre 2005 e 2016 o prezo da electricidade para o consumidor doméstico en
España incrementouse nun 100% cando na maioría de países da nosa contorna
oscila o incremento entre o 25% e o 60%.
Un caso moi reseñable é o de Holanda onde o prezo entre 2005 e 2016 se reduciu
nun 17,07%. Habería que analizar a fondo que incidencia tivo neste feito
excepcional a decisión do Goberno holandés de asumir a xestión pública da rede
de distribución favorecendo con iso a autoprodución, o autoconsumo e o control
dos custos reais do servizo de distribución.
Custos de distribución que en España terían que ser auditados,

da mesma

maneira que os de produción, xa que existen diferentes estudios que estiman que
están inflados polo menos un 40%, unha cifra equivalente en valores absolutos a
5.000 M€ ao ano que pagamos de máis ás eléctricas por este servizo de
distribución.
Toda esta argumentación está avalada por informes da UE, que certifican que o
custo de distribución en España é o máis caro de Europa, nalgúns casos con
diferencias escandalosas. Por suposto os informes das eléctricas españolas, a
partir dos que o Estado lles recoñece a retribución sen auditoría nin control
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rigoroso algún, son moi diferentes. Os seus desproporcionados beneficios levan a
pensar que o informe correcto é o da UE.
Ante todo o exposto e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe
intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

Instar ao Goberno de España a modificar a Lei 24/2013 e toda a normativa
desenvolta a partir da mencionada Lei para excluír do Pool de poxas diarias a
produción eólica, hidráulica, nuclear e parte da de carbón. Estas enerxías serían
ofertadas ao mercado por contratos anuais ou plurianuais con prezos estables, o
que tería dúas consecuencias moi relevantes e positivas: unha rebaixa do prezo
moi considerable e a redución significativa da volatilidade dos prezos por razóns
conxunturais, como sucede na maioría de países europeos.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Francisco Casal Vidal,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputado do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 28/05/2018 16:49:54

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 16:50:01
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa a
desenvolver as accións legais necesarias para executar a devolución polas
compañías eléctricas dos incentivos que cobraron polos teóricos custos de
transición á competencia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Chega o mes de xaneiro, chegan os temporais, os encoros vanse recuperando, os
parques eólicos producen á súa máxima potencia, pero “misteriosamente”
anúncianse novas subidas do prezo da luz na contorna do 10%. As empresas
eléctricas españolas quéixanse de que os seus beneficios son “insuficientes”
cando dobran e, nalgúns casos, cuadriplican aos das empresas eléctricas do resto
de Europa.
A cobiza dos fondos de investimento internacionais ––propietarios en parte das
eléctricas españolas–– é infinita e moi ben engraxada polas portas xiratorias da
presenza masiva de políticos do réxime nos seus consellos de administración. E
todo á conta dos consumidores domésticos e industriais, as familias e as
empresas, que pagan as tarifas máis caras da UE.
Esta situación, explícase polo marco lexislativo ditado polo BOE, con decretos
que en moitas ocasións chegan escritos ao Ministerio dende as empresas do
sector, que determina un mercado e unhas poxas, extraordinariamente caras,
determinados por unha falta de control e xenerosidade do regulador, que volve
cargar sobre os consumidores os custos dun sistema ineficaz e ineficiente.
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Enormes beneficios construídos sobre elevadas facturas que provocan unha
situación de pobreza enerxética intolerable, que non corrixe un Bono Social que
deixa fóra a centos de miles de familias en España e Galicia.
Facturas e beneficios privados que non asumen unha serie de externalidades
negativas como as emisións de cambio climático, outras

emisións

contaminantes, vales asolagados, degradación da paisaxe e moitos outros
impactos que afectan á cidadanía sen ningún tipo de contrapartida ou que cando
as hai lexíslase para que as paguen os propios consumidores. Aquí o que
contamina non paga, senón que cobra á conta dos cidadáns que sofren o seu
impacto.
As subidas de prezos en períodos de temperaturas especialmente frías, orixinan
unha alarma social máis que xustificada porque provocan un aumento do
sufrimento de miles de persoas en Galicia e millóns no conxunto do Estado que
non poden quentar os seus fogares adecuadamente: son as vítimas da pobreza
enerxética.
O Ministro de Enerxía e Axenda Dixital, Sr. Nadal, sinalou que estes períodos de
“volatilidade” nas tarifas van ser máis frecuentes, é dicir que son como un
fenómeno da natureza do que só cabe refuxiarse e resignarse. Pero non é así. Esta
“volatilidade” non é ningún fenómeno natural, ten beneficiarios e causas
concretas, é o resultado da acción e da inacción do goberno, que poden e deben
reverterse.
A primeira causa é o enorme poder dun grupo de tres empresas, Endesa,
Iberdrola e Gas Natural Fenosa, que conforman un auténtico oligopolio
enerxético en España, o que lles da poder para manipular o mercado. Segundo o
informe anual das axencias de reguladores europeos ACER/CEER, as tres
Comercializadoras máis grandes de España controlan o 90% do mercado
doméstico, algo inusual no resto da Unión Europea.
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Un oligopolio na comercialización, e tamén na produción de enerxía, porque
estas tres Comercializadoras pertencen aos mesmos grupos empresariais que as
tres Produtoras que controlan máis do 60% da xeración, segundo o Informe
Anual de 2016 do Mercado maiorista da CNMC.
A segunda causa é o deseño do mercado maiorista de electricidade como un
mercado marxinalista obrigatorio de facto, no que deben participar todos os días
os Produtores e Comercializadores para vender ou adquirir respectivamente a súa
enerxía.
Un deseño que permite, a un reducido número de empresas exercer o seu poder
de mercado para fixar o prezo marxinal de forma que tecnoloxías con custos de
produción moi inferiores ao marxinal como a nuclear, a eólica e a hidráulica
obteñan beneficios inxustificados, caídos do ceo.
A participación obrigatoria dos Comercializadores no Mercado Diario para
adquirir toda a enerxía para os seus clientes, converte este mercado nun mero
trámite e así entre o 70% e o 80% da demanda de enerxía, é dicir o consumo
base, ofértase todos os días ao prezo máximo.
O que chaman mercado e competencia na realidade non é mais que un trámite no
que empresas Comercializadoras e Produtoras do mesmo grupo empresarial
intercambian números nas súas follas de cálculo, co único obxectivo de
maximizar o seu beneficio.
Esta falta de competencia real é a razón que explica a enorme diferenza entre
España e o resto de países da UE: en Francia a porcentaxe de enerxía xestionada
no Mercado Diario é o 20% e no Reino Unido só o 14%, mentres que en España
o Mercado Diario xestiona máis do 80% da enerxía.
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Unha característica peculiar do noso mercado, que unida ao poder de mercado
que ten un reducido número de empresas orixina a volatilidade dos prezos e
situacións absurdas como que a produción hidráulica marque o prezo marxinal.
Unha volatilidade que en calquera caso pagan os consumidores no prezo do
recibo da luz.
A terceira causa é, o efecto conxunto do axuste, en 2014, do mercado Ibérico co
resto de Europa, en cumprimento de diversos Regulamentos da Unión Europea, e
a duplicación en 2015 da capacidade da interconexión con Francia.
O resultado son maiores intercambios de enerxía co resto da UE e menor control
sobre o fluxo de enerxía con Francia e, polo tanto, co resto da UE. Un fluxo que
agora, dentro das limitacións físicas da interconexión, depende exclusivamente
da diferenza de prezo entre o mercado francés e o mercado Ibérico.
As interconexións supoñen vantaxes para o sistema eléctrico español, como a
posibilidade de importar enerxía máis barata ou exportar o exceso de produción
eléctrica de orixe renovable. Pero tamén riscos, cando se expón, a través da
interconexión, mais do 80% do mercado español, o que se poxa diariamente, á
volatilidade puntual de prezos dos mercados europeos interconectados.
En Francia puntualmente o prezo marxinal pode subir a prezos moi altos, pero só
afecta a unha parte moi pequena da enerxía vendida, a que se poxa diariamente.
Por contra cando o prezo marxinal español se ve afectado por esta subida, en
Francia e no resto de Europa, afecta á maioría da enerxía poxada diariamente, o
80%, o que fai que a factura para os consumidores se dispare.
Os beneficiarios desta situación son todos os produtores pero, de forma especial,
os tres grandes grupos empresariais que conforman o oligopolio eléctrico
español, Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa titulares de centrais nucleares,
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hidráulicas, eólicas e de carbón: beneficios para elas a costa da sociedade, porque
dunha ou outra maneira, todos os consumidores españois saen prexudicados .
Os Regulamentos da Unión Europea regulan o Mercado Diario e a xestión das
interconexións, pero non canta enerxía se debe de xestionar nese Mercado. Cada
país pode e debe adoptar a estrutura de mercado que mellor lle conveña para
gozar das vantaxes das interconexións protexendo aos seus consumidores da
volatilidade dos mercados. En España faise todo o contrario.
Un desmesurado e obrigatorio Mercado Diario e un axuste maior e máis estreito
co resto da UE é unha combinación que provoca volatilidade dos prezos, e
grandes beneficios para os Produtores de electricidade en España.
As grandes eléctricas españolas duplican, e as veces cuadriplican, os beneficios
das europeas entre 2013 e 2016: os beneficios das empresas españolas son os
máis elevados de Europa, en resultados respecto de facturación. Os resultados
das grandes compañías eléctricas españolas foron, de media, do 8% sobre a
facturación, cando en Francia foi do 4%, en Gran Bretaña do 1% e en Alemaña
do -4%.
Nun mercado de concorrencia competitiva os beneficios empresariais dependen
do acerto nos investimentos realizados, da optimización dos seus procesos de
produción, distribución e comercialización e, no caso das empresas eléctricas,
dos prezos das materias primas, carbón, gas...que é o mesmo para todas as
compañías europeas. Pero, no caso español teñen unha dopaxe excepcional que
se chama BOE e todas as decisións políticas plasmadas no mesmo –que son as
que condicionan o mercado eléctrico– sendo un dos sectores máis dependentes
destas decisións. Decisións do Goberno do PP sempre favorables ás compañías
do oligopolio e tremendamente prexudiciais para o peto dos cidadáns e para a
competitividade das empresas.
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No caso de España os beneficios non se deben só aos beneficios típicos do
mercado eléctrico a nivel internacional, senón a unha serie de decisións políticas
totalmente inxustificadas, verdadeiros agasallos multimillonarios ao oligopolio.
Por exemplo, os ingresos polos teóricos custos de transición á competencia, as
axudas ao gas, os beneficios caídos do ceo por permitir que a produción nuclear,
hidráulica e eólica entre nas poxas diarias onde é vendida a uns prezos
desorbitados ou o financiamento do déficit de tarifa dificilmente xustificable. En
definitiva unha gran parte dos beneficios destas empresas pagámolos todos os
cidadáns e empresas sen ningunha xustificación de custos nin de mercado.
Entre 2005 e 2016 o prezo da electricidade para o consumidor doméstico en
España incrementouse nun 100% cando na maioría de países da nosa contorna
oscila o incremento entre o 25% e o 60%.
Un caso moi reseñable é o de Holanda onde o prezo entre 2005 e 2016 se reduciu
nun 17,07%. Habería que analizar a fondo que incidencia tivo neste feito
excepcional a decisión do Goberno holandés de asumir a xestión pública da rede
de distribución favorecendo con iso a autoprodución, o autoconsumo e o control
dos custos reais do servizo de distribución.
Custos de distribución que en España terían que ser auditados,

da mesma

maneira que os de produción, xa que existen diferentes estudios que estiman que
están inflados polo menos un 40%, unha cifra equivalente en valores absolutos a
5.000 M€ ao ano que pagamos de máis ás eléctricas por este servizo de
distribución.
Toda esta argumentación está avalada por informes da UE, que certifican que o
custo de distribución en España é o máis caro de Europa, nalgúns casos con
diferencias escandalosas. Por suposto os informes das eléctricas españolas, a
partir dos que o Estado lles recoñece a retribución sen auditoría nin control
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rigoroso algún, son moi diferentes. Os seus desproporcionados beneficios levan a
pensar que o informe correcto é o da UE.
Ante todo o exposto e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe
intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

Instar ao Goberno de España a desenvolver as accións legais necesarias para
executar a devolución polas eléctricas dos incentivos que cobraron polos teóricos
custos de transición á competencia, unha vez comprobado que esta transición
moi ao contrario de retraer os seus resultados incrementounos de maneira
formidable.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Francisco Casal Vidal,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputado do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 28/05/2018 16:51:29

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 16:51:36
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
O Servizo domiciliario de terapias respiratorias, que leva xa anos privatizado,
supón un servizo que da unha cobertura moi importante á poboación.
A privatización do mesmo, está chea de sombras denunciadas polo consello de
contas que unicamente amosan unha deixadez do Goberno galego por manter un
control, mediante a normalización de protocolos, o rexistro de pacientes ou a
ampliación das competencias de inspección sanitaria que poidan revisar os
resultados na cobertura da prestación.
Con todo, as recomendacións levadas a cabo polo Consello de Contas nun
informe de fiscalización do Servizo no 2012 seguen afastadas da realidade, pese
a tratarse dun servizo cun orzamento estimado de mais de 88 millóns de euros.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a non prorrogar o contrato de
servizo de terapia respiratoria a domicilio e previo ao vencemento do contrato,
levar a cabo unha planificación, estudo e dotación do servizo para que poida ser
prestado dende o Servizo Galego de Saúde.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
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Asdo.: Eva Solla Fernández,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputada do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 28/05/2018 17:59:56

Luis Villares Naveira na data 28/05/2018 18:00:00
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Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas deputadas e do
seu deputado, Noela Blanco Rodríguez, María Concepción Burgo López e Luis Manuel
Álvarez Martínez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Pleno.

O Festival de Cinema Internacional de Ourense (OUFF) é un dos máis relevantes
eventos cinematográficos de Galicia, e incluso de España.

Celébrase anualmente no mes de outubro, dende a súa primeira edición en 1996,
consolidándose como mostra das producións máis destacadas do cinema independente,
punto de encontro para os profesionais do sector, e como plataforma promotora do
audiovisual. Concibido coma un festival que tenta ofrecer unha plataforma de actividade
e desenvolvemento ao cinema e audiovisual independentes, o Festival de Cinema
Internacional de Ourense pon o seu acento, segundo se pode ver na propia web, en tres
obxectivos:
“1 Dar visibilidade, servindo como plataforma promocional ante o público e os
profesionais, ás obras cinematográficas e audiovisuais máis innovadoras e
controvertidas producidas en Galicia e en todo do mundo, que contribúan ao
entendemento mutuo de todas as culturas.

2 Servir como punto de encontro en Galicia entre Europa, Iberoamérica e o resto do
mundo, para a formación, desenvolvemento, co-produción e distribución do audiovisual
galego e internacional.

3 Ofrecer unha plataforma de traballo para o desenvolvemento e difusión da
cinematografía e o audiovisual de ámbito galego / lusófono con proxección europea e
internacional”.

Este festival, organizado polo Concello de Ourense, ten contado en todas as súas
edicións con moitos patrocinadores e colaboradores: entidades, empresas, e institucións,
entre as que se atopa a Xunta de Galicia.

Segundo datos recentes, a tan só cinco meses da próxima convocatoria, está en perigo a
súa celebración. Dende o propio Concello de Ourense afirman que o problema radica na
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Grupo Parlamentario
imposibilidade de realizar as contratacións de persoal tal e como se viñan facendo ata o
de agora, debido á aprobación e á entrada en vigor, o 8 de marzo deste ano, da Lei
9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao
ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A eliminación deste festival da carteleira cultural, suporía un duro revés non soamente
para o sector audiovisual, senón tamén para a vida cultural da cidade, xa que se privaría
a todos os ourensáns e ourensás do aceso a esta oferta de contidos puntuais e diversa; ao
tempo que se perdería a oportunidade de que este evento sexa tamén un escaparate da
cidade para todos e todas aqueles que asisten, e que contribúen co seu paso por Ourense
durante a súa promoción e nos días en que se celebra, ao seu desenvolvemento
económico.

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

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a apoiar e implicarse, tanto
institucional como economicamente, co Festival de Cinema Internacional de Ourense
(OUFF), colaborando co Concello de Ourense para resolver os problemas que poñen en
risco a existencia das futuras edicións deste evento.

Pazo do Parlamento, 28 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 28/05/2018 18:34:39
Maria de la Concepción Burgo López na data 28/05/2018 18:34:47
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/05/2018 18:34:59
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e das súas deputadas, Juan Manuel Díaz Villoslada, María Dolores
Toja Suárez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Raúl Fernández Fernández e
María Luisa Pierres López, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición
non de lei para o seu debate en Pleno.

Con data 20 de novembro de 2014 o BOE publicou un anuncio de información
ao público sobre un estudo informativo “Prolongación do acceso ao Porto
Exterior da Coruña”. Clave O-4-LC-0016. Provincia da Coruña. No devandito
estudo suscítanse varias alternativas, e pola propia metodoloxía marcada polo
Ministerio de Fomento selecciónase a Alternativa 3, cun trazado no contorno dos
polígonos industriais de Vío e Pocomaco que conectaría a autovía de acceso ao
porto exterior AC-15 e a AC-14.

O Concello de Arteixo observa posibles deficiencias na valoración das
alternativas presentadas polo Ministerio de Fomento e decide pola unanimidade
dos seus grupos políticos no Pleno Municipal, PP, PSOE, BNG e TEGA,
presentar alegacións ao devandito estudo informativo, avaladas por un estudo
técnico realizado polo arquitecto Angel Monteoliva Díaz, nas que se pide que se
estableza como mellor alternativa a denominada “0”, máis adecuada dende o
punto de vista medioambiental e de territorio, coa conseguinte liberación da
peaxe e abono da peaxe en sombra, coa variante de que a supresión da peaxe
refírese á AG-55 na totalidade do tramo A Coruña-Arteixo, cun investimento
valorado polo estudo encargado pola Administración local de Arteixo nuns 22,3
millóns de euros, mentres que a elixida ascendería nun principio a 32,3 millóns
de euros segundo o propio estudo informativo.

A propia cidadanía levou a cabo mobilizacións contra unha posible decisión do
Ministerio lesiva para os seus intereses e apoiando as alegacións da Corporación
do Concello de Arteixo. Tamén numerosos concellos da contorna, de todo signo
político e a propia Deputación Provincial da Coruña deu o seu apoio á proposta
do Concello de Arteixo.
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O 6 de novembro de 2017, a Secretaria de Estado de Infraestruturas, Transporte e
Vivenda con resolución ditada pola delegación do Ministerio de Fomento aproba
o expediente de información pública e, definitivamente, o devandito estudo
informativo sen atender a proposta arteixán. O Concello de Arteixo impugna esta
decisión con idéntico resultado, abríndose agora o prazo oportuno para o recurso
contencioso-administrativo ante a Audiencia Nacional que todos os grupos
políticos con representación no Concello de Arteixo están dispostos a presentar.

Agora, o Goberno de España presenta unha partida de 1.000.000 de euros nos
Orzamentos Xerais do Estado do 2018 para o desenvolvemento desta
infraestrutura. Tamén se orzamenta un enlace no núcleo de Meicende da AC-15,
importante para desaloxar o transporte pesado derivado da industria petroquímica
existente no núcleo e que por segundo ano inclúese nos orzamentos, despois de
que en 2017 non se utilizase a dita partida. O Goberno segue omitindo a
necesidade de desenvolver outro acceso á dita autovía no núcleo de Suevos, onde
tamén desenvolve a súa actividade unha importante empresa con alta actividade
de vehículos pesados.

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

1º) O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a dirixirse o Goberno
central para e requirirlle:

a) A modificación da partida de 1.000.000 de euros destinada á Prolongación do
acceso ao Porto Exterior da Coruña e dedicala á construción dun novo enlace da
AC-15 na parroquia de Suevos.

b) Tomar en consideración as aspiracións lexítimas do Concello de Arteixo e dos
cidadáns das comarcas da Coruña, Bergantiños e da Costa da Morte para
renunciar á construción desta nova infraestrutura e aceptar a proposta de
desenvolvemento da alternativa “0” do Estudo Informativo, por ser a mellor
solución social, ambiental e de respecto ao territorio das suscitadas neste estudo,
negociando co Goberno da Xunta de Galicia a liberación da peaxe da AG-55
entre A Coruña e Arteixo.
c) Reunirse cos representantes do Concello de Arteixo e da Xunta de Galicia na
procura dunha solución negociada do conflito antes da presentación do recurso
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contencioso-administrativo por parte do Concello de Arteixo ante a Audiencia
Nacional pola decisión adoptada polo Ministerio de Fomento.

2º) O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

a) Apoiar á cidadanía de Arteixo e á unanimidade dos seus grupos municipais nas
aspiracións lexítimas dunha solución que pase pola liberación da peaxe entre A
Coruña e Arteixo da AG-55, e a renuncia da construción da prolongación do
acceso ao Porto Exterior.

b) Mediar co Goberno central para a procura dunha solución negociada a tres
bandas entre o Concello de Arteixo, Xunta de Galicia e Ministerio de Fomento,
que opte pola liberación da peaxe da AG-55 entre A Coruña e Arteixo.

Pazo do Parlamento, 28 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/05/2018 18:29:43
María Dolores Toja Suárez na data 28/05/2018 18:29:57
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 28/05/2018 18:30:10
Raúl Fernández Fernández na data 28/05/2018 18:30:17
María Luisa Pierres López na data 28/05/2018 18:30:29
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/05/2018 18:30:39
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
A situación da atención primaria en Galicia dista moito de ser aceptable. Dende En
Marea temos denunciado en moitas ocasións o progresivo deterioro da mesma. Un
deterioro que ten a súa base na eliminación progresiva de persoal, pero tamén na
perda da capacidade de xestión e na diminución dos recursos económicos.
No relativo ás e aos profesionais sanitarios vén sendo habitual a ausencia de
cobertura dos seus permisos, incapacidades temporais ou vacacións. Unha situación
que baixo o eufemismo da “autosubstitución” incrementa a carga de traballo do
persoal en activo, fai emerxer listas de agarda na atención primaria e empeora a
cobertura do dereito á saúde.
Esta situación alcanza o máximo expoñente no peche de centros en quenda de tarde
por non cobertura das vacacións nesta quenda.
Este é o caso do Centro de Saúde de Cambados, cuxo peche vespertino é, se cadra,
máis preocupante tendo en conta o incremento poboacional e de transeúntes por
mor do turismo.
Ante esta situación, o Goberno de Cambados vén de trasladar unha reclamación á
Xunta que denuncia esta situación e esixe a cobertura destes descansos do persoal
que permita a continuidade da asistencia nas quendas de tarde coma o resto do ano.
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Por todo o anterior, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dar cobertura aos permisos e
vacacións do persoal do Centro de Saúde de Cambados para permitir a continuidade
de asistencias nas quendas habituais, incluída a da tarde.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputada do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 29/05/2018 12:12:18

Luis Villares Naveira na data 29/05/2018 12:12:25
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Concepción Burgo López, Julio Torrado
Quintela e Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos

A provincia de Lugo está a sufrir graves problemas demográficos, entre eles
un forte e acelerado proceso de despoboación do rural que debe ser atallado
con rapidez, pero en cambio o que está a facer a Xunta de Galicia é reducir
os servizos básicos en educación e sanidade o que impide vivir con
normalidade no entorno rural e polo tanto fixar a poboación.
Así está a pasar no concello de Baralla onde non hai servizo de pediatría polo
que os nenos e nenas teñen que ir ao pediatra ao Centro de Saúde do Corgo e
incluso ao PAC de Fingoi en Lugo e en moitos casos ao HULA.
Isto leva a que algúns veciños da vila se empadroen en concellos limítrofes,
tanto polos servizos de pediatría coma os de gardería, que outros teñen e dos
cales este concello carece.
Por outra parte, en Baralla tamén hai un problema de envellecemento da
poboación. O 46,5 % dos veciños e veciñas teñen máis de 60 anos. Isto
provoca necesidades sanitarias propias, entre elas un adecuado servizo de
urxencias que non existe e que consideramos absolutamente necesario.
Os socialistas consideramos que os servizos sanitarios de Baralla deben
mellorar, contando a poboación con pediatra no centro de saúde, onde hai
unha sala acondicionada para elo, e tamén con médico/a de garda, servizos
que ademais apoian todos os grupos políticos do Concello.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a implantar de xeito
inmediato no Concello de Baralla tanto o servizo de pediatría polo menos
dous días á semana, como un servizo de garda diario ata as 23.00 horas.
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Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/05/2018 12:41:22
Maria de la Concepción Burgo López na data 29/05/2018 12:41:33
Julio Torrado Quintela na data 29/05/2018 12:41:41
Noela Blanco Rodríguez na data 29/05/2018 12:41:49
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
María Dolores Toja Suárez e do seu deputado, Julio Torrado Quintela, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

A organización New Economics Foundation expón o Día da Dependencia do
Peixe como un concepto poderoso que ilustra ata que punto o sobreconsumo
supera os recursos domésticos. Así, unha forma de demostrar esta tendencia é
representar o grao de suficiencia dun país a través dunha data do calendario que
sería o día que un país ten consumindo a seu propio subministro de peixe, a partir
do cal comeza a depender doutros países.

Son varios os factores que afectan a esta dependencia, tales como tamaño da
frota, posibilidades de captura, consumo per cápita de peixe ou incluso a
produción de acuicultura.

España comeza a depender do exterior da UE a partir do 26 de maio, o que
significa, é que a pesar que España dispón de miles de quilómetros de costa e
unha das maiores flotas pesqueira, só é autosuficiente, o 40 % do seu tempo e
que se tan só se puidese comer co peixe que se captura a partir desta data xa non
poderíamos consumir nin un quilo máis. Aínda que no ano 2017 esta
dependencia se producía a partir do 10 de maio, non cabe dúbida que queda un
camiño moi longo por percorrer para alcanzar a pesca sostible, de acordo co
establecido na Política Pesqueira Común, obxectivo marcado para 2020. Para
poder establecer unha referencia comparativa, ese mesmo dato para o conxunto
da UE é o 9 de xullo.

Convén destacar que se excluísemos a produción procedente da acuicultura esta
data adiantaríase dous meses, ata o 26 de marzo. Comparado con anos anteriores,
mostra que España cada vez é máis dependente da produción da acuicultura para
o abastecemento do peixe necesario para a súa alimentación. A alta dependencia
da acuicultura para fariña de peixe e aceite, así como para os peixes carnívoros
está facendo a industria menos produtiva.
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España consume uns 46 quilos de peixe ao ano por persoa, polo que é altamente
dependente das importacións do peixe, de feito o balance comercial
(exportacións menos importacións) en miles de toneladas incrementouse nos
últimos anos pasando a representar o 15 % do total da UE.
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Un elevado grao de autosuficiencia axuda a mellorar a seguridade alimentaria,
mellora a xestión de recursos, un medio ambiente máis saudable. Implica tamén
maior estabilidade do emprego no longo prazo e en consecuencia maior
estabilidade social para aquelas vilas dependentes da pesca.

O informe conclúe que é preciso un cambio que rache esta tendencia de xeito que
os esforzos se centren en restaurar os ecosistemas mariños e en asegurar que o
consumo non dependente da produción doutras parte do globo.

De acordo cos datos do IGE, en Galicia no ano 2017 as exportacións
representaban o 68 % das importacións de animais acuáticos. Así importáronse
en torno a 2.133 millóns de euros, namentres que só se exportaron 1.451 millóns
de euros. As exportacións de peixe foron perdendo peso relativo nos últimos
anos, e así este mesmo dato para o ano 2009, representaba un 83 %. Ou dito
doutro xeito, por cada euro que se exportaba no ano 2009, agora expórtase 1,73.
Namentres que por cada un que se importaba no 2009 agora é máis do dobre
(2,12€). O cal podería interpretarse como que cada vez somos máis dependentes
do peixe que se importa cara Galicia.

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

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

1º) Realizar un estudo antes de que remate este exercicio orzamentario, sobre a
autosuficiencia pesqueira en Galicia para coñecer os indicadores relativos á
dependencia das importacións.

2º) Establecer un plan de medidas, antes de que remate este ano, que protexan o
sector pesqueiro da perda de peso fronte á competencia internacional.
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Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2018
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Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 29/05/2018 13:26:57
Julio Torrado Quintela na data 29/05/2018 13:27:09
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/05/2018 13:27:17

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

102269

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hai anos profesorado e alumnado das ensinanzas artísticas superiores en
Galiza veñen manifestando a súa vontade de iniciar o proceso de adscrición destas
titulacións á Universidade de acordo co previsto na lexislación vixente, tanto a Lei
Orgánica de Universidades (artigo 11) coma na LOMCE (artigo 58.7) que prevén a
posibilidade de adscrición mediante convenio a unha universidade pública e no contreto
as ensinanzas artísticas superiores.
De facto, o grupo parlamentar do BNG ten traído ao Parlamento de Galiza esta
cuestión na IX Lexislatura.
Porén, desde a Xunta de Galiza non se teñen atendido as súas demandas, malia
que formularon desde a ESAD unha proposta de adscrición formal e gozar o Goberno
galego, de acordo co Estatuto de 1981, de plenas competencias para levala a cabo.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a abrir un proceso de diálogo coa
Universidade de Vigo e representantes da ESAD e da Escola de Restauración para
iniciar o proceso de adscrición destas titulacións á Universidade.”

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2018 13:57:58

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2018 13:58:03
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Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2018 13:58:04

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2018 13:58:05

Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2018 13:58:07

Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2018 13:58:08
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada, Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán
Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

A protección e conservación da natureza e do medio ambiente é unha
preocupación esencial da nosa sociedade, unha tarefa prioritaria que require dos
poderes públicos a habilitación dos necesarios medios humanos e materiais. O
desafío da prevención, extinción e investigación dos incendios forestais de nova
xeración e a súa correlación co conxunto das políticas forestais e agrogandeiras
en Galicia, intensifican o reto da Xunta de Galicia co seu persoal asignado para
estes labores críticos.

Trala creación da primeira escala de Axentes Forestais de Galicia en 1992,
adscrita ao grupo D de clasificación funcionarial, no ano 2000 creouse a escala
de Axentes facultativos medioambientais, grupo C, actualmente declarada “a
extinguir” nos termos establecidos pola Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego
público de Galicia con motivo da creación da nova escala de Axentes técnicos en
xestión ambiental, grupo B.

Actualmente os axentes están adscritos a dúas Consellerías (cuestión que debería
ser tamén obxecto de análise de eficacia organizativa), estando 350 efectivos
asignados á do Medio Rural e 150 á de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio.

Todo este colectivo ten paralizadas dende o mes de decembro de 2017 as
negociacións coa Xunta de Galicia sobre un acordo que regule as súas condicións
de traballo, toda vez que o acordo asinado en 2004 leva varios anos caducado. As
negociacións iniciáranse xusto tras a vaga de lumes de outubro de 2017,
quedando suspendidas unilateralmente pola Dirección xeral de Función Pública.
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As propias Consellerías de Facenda, de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio e do Medio Rural asinaran coa Organizacións Sindicais en setembro de
2016 un compromiso para desenvolver un novo regulamento de funcións da
escala. Tamén o acordo no que ademais interviña a Consellería de Educación
para iniciar a nova formación requirida polo novo subgrupo de pertenza na nova
escala creada en 2015 non se ten cumprido.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Os compromisos de efectiva creación dos postos necesarios para investigación de
incendios forestais en cada distrito é un incumprimento máis fronte aos
recorrentes anuncios mediáticos do Goberno autonómico.

Estes incumprimentos deixan patente a falla de compromiso real por parte do
Goberno galego coas condicións de traballo e funcións dos axentes forestais e
medioambientais, encontrándonos xa practicamente na campaña de prevención e
extinción de incendios forestais deste verán.

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

1º) Retomar, coa maior urxencia, as negociacións coas organizacións sindicais,
para dar cumprimento aos acordos asumidos pola propia Xunta de Galicia en
materia de condicións de traballo e funcións dos axentes forestais e
medioambientais.

2º) Revisar, actualizar e dotar nas correspondentes relacións de postos de traballo
os efectivos necesarios en cada Distrito forestal para investigación de incendios
forestais.

Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 29/05/2018 16:51:51
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Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2018 16:52:02
José Antonio Quiroga Díaz na data 29/05/2018 16:52:10
Jóse Manuel Pérez Seco na data 29/05/2018 16:52:22
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/05/2018 16:52:34
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á execución e posta en
servizo do novo acceso nas Pontes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A importante obra que se está a desenvolver nas Pontes, para adaptar a
central térmica aos requirimentos medioambientais da Directiva 2010/75/UE sobre
emisións industriais, implica a supresión do uso público dun tramo dun quilómetro
da estrada AC-861, un dos accesos máis utilizados, quer de entrada ao núcleo
urbano, quer de saída cara á autovía AG-64 e á autoestrada AP-9, así como parte
dunha senda peonil.
A situación anterior obrigou á Xunta e á empresa propietaria das instalacións
enerxéticas á sinatura, o 6 de abril de 2017, de xeito urxente polos prazos
estabelecidos na meritada disposición europea, dun convenio para a ”reordenación
do sistema viario do núcleo das Pontes”, no que a Axencia Galega de
Infraestruturas, a Consellaría de Facenda e a empresa, co recoñecemento expreso da
afección negativa sobre da accesibilidade motorizada -“minguada”- e da mobilidade
non motorizada –“limitada”-, fixan as bases de colaboración para proxectar, tramitar
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e construír unha nova estrada de acceso ao núcleo das Pontes e a reposición dos
servizos afectados, unha rede de sendas, e a transmisión á empresa, previa
desafectación, do tramo da estrada AC-861, cun orzamento total de case que 4
millóns de euros, aportados pola empresa, coa consideración de cantidade máxima.
O convenio reflicte a obriga da empresa de redactar o documento técnico
onde se describan as obras a executar, mais non fixa prazo temporal de entrega á
Axencia Galega de Infraestruturas, que será a responsábel da súa tramitación,
supervisión e aprobación, así como de tramitar, de ser o caso, o procedemento de
expropiación, e de licitar e adxudicar as obras.
O 13 de xuño de 2017 sométese a información pública o proxecto sectorial
de incidencia supramunicipal de trazado, que aproba, de xeito definitivo, a Axencia
Galega de Infraestruturas mediante anuncio no DOG do 10 de outubro de 2017.
Mediante a Resolución 1506/2017, do 17 de outubro, o Concello concede a licenza
municipal.
O 10 de febreiro de 2018 a Xunta anunciaba o peche do tramo afectado,
baseado na cláusula terceira (apartado 5) do convenio que estabelece o compromiso
da Axencia de axilizar ao máximo a autorización para a realización de “cortes
temporais”, dado que as obras “non poden atrasarse”.
Nos orzamentos da Xunta para 2018 aparecen tan só 0,5 millóns de euros das
obras do novo acceso, namentras que o resto están previstos para 2019 (2 millóns) e
2020 (1 millón), polo que a denominada “temporalidade” será, cando menos, de tres
anos -sen coñecer os prazos de execución do proxecto técnico- para dar solución, en
palabras da propia Xunta, a unha mobilidade non motorizada limitada e a unha
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accesibilidade motorizada minguada, que multiplica, de media, as distancias por
cinco, coas súas repercusións económicas e ambientais, como mínimo.

Por ditos motivos, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a acordar as medidas
necesarias para:
- Demandar da empresa a máxima urxencia e celeridade na redacción e
entrega do documento técnico onde se describan as obras a executar.
- Demandar da Axencia Galega de Infraestruturas, coa finalidade de garantir
unha axeitada accesibilidade e mobilidade no núcleo das Pontes, a máxima urxencia
e celeridade nas seguintes actuacións da súa responsabilidade: tramitación,
supervisión e aprobación do documento técnico; tramitación do procedemento de
expropiación; e licitación, adxudicación e execución das obras e contratos accesorios
para o seu control.
- Esixir á Axencia Galega de Infraestruturas, á Consellaría de Facenda e á
empresa que o importe das posíbeis baixas no procedemento de adxudicación das
obras e o equivalente á cantidade que se debería aboar ao Concello en concepto de
taxas e tributos polas licenzas no caso de seren executadas as obras por Endesa, sexa
investido en obras de mellora acordadas coa administración local.
- Demandar da Axencia Galega de Infraestruturas, da Consellaría de Facenda
e da empresa a convocatoria urxente da Comisión de Seguimento, a celebrar nas
3
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Pontes, coa asistencia e participación, de representantes de todos os Grupos Políticos
Municipais.”

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2018 18:26:05

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2018 18:26:12

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2018 18:26:14
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Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2018 18:26:16

Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2018 18:26:17

Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2018 18:26:19
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas deputadas e
dos seus deputados, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Xoaquín Fernández Leiceaga,
Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, a través do portavoz
e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao está situado na rúa Paraíso s/n do concello de
Ordes; é un centro de titularidade pública que conta coas ensinanzas de educación
infantil e educación primaria, que se imparten en trece dependencias, tal e como se
amosa
no
mapa
referenciado
na
páxina
web
do
dito
centro
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcastelaoordes/.
No devandito mapa, referenciase co número 7 o ximnasio, dependencia que se atopa
nunha situación totalmente lamentable para poder cumprir correctamente a súa función
como lugar para acadar os estándares de aprendizaxe en educación física, así como
actividades deportivas, lúdicas ou culturais que forman parte da formación do
alumnado.
Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia para que, aproveitando as vacacións
de verán, proceda a arranxar estas graves deficiencias para que os nosos nenos e nenas
poidan desenvolver a súa aprendizaxe, así como as súas actividades en lugares
debidamente acondicionados.
Pazo do Parlamento, 30 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/05/2018 12:43:12
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/05/2018 12:43:17
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/05/2018 12:43:26
Maria de la Concepción Burgo López na data 30/05/2018 12:43:34
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O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Pleno, sobre as consecuencias da aplicación da Lei de Espectáculos de
Galicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A un mes escaso da entrada en vigor da Lei de Espectáculos de Galicia son
moitos os sectores dende os que se alzan críticas fronte ás consecuencias
desastrosas que a mesma pode traer á cultura do país. Preocupación e desacougo
que se deixa sentir especialmente no sector musical no que, tanto propietarios e
propietarias de locais musicais como profesionais da música en directo, ven
perigar o seu medio de vida.

Non é unha novidade, xa na propia tramitación da norma, asociacións e
diferentes colectivos fixeron chegar unha morea de emendas a unha normativa
que consideraban nociva para o desenvolvemento cultural. Porén, o Goberno da
Xunta de Galicia decidiu ignoralas, ao igual que as numerosas emendas
presentadas pola oposición, sacando adiante a lei en solitario.

Deste xeito atopámonos cunha norma que, lonxe de simplificar o procedemento
de aprobación de espectáculos públicos, está complicando a súa xestión ata o
punto que numerosos locais, sobre todo na cidade de Santiago de Compostela,
decidiron suspender a súa actividade no interior dos mesmos.
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Polo exposto, O Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei:

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:

-

Paralizar a aplicación da Lei de Espectáculos ata que se resolva a
problemática denunciada.

-

Establecer unha mesa de diálogo que inclúa ao sector musical, tanto
profesionais da música como propietarias e propietarios de locais con
programación musical, así como a representantes dos gobernos das
localidades afectadas.

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2018.

Asdo.: Luca Chao Pérez,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Ánxeles Cuña Bóveda,

Voceiro do G.P. de En Marea

Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 30/05/2018 11:06:24

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 30/05/2018 11:06:36
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Luis Villares Naveira na data 30/05/2018 11:06:42
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O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate en Pleno, sobre os Préstamos Renda Universidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Goberno socialista de Zapatero impulsou no ano 2007 o programa de
Préstamos Renda Universidade (PRU), ao que accederon máis de 15.000
estudantes entre os anos 2007 e 2011. A finalidade do programa era facilitar que
os estudantes puideran estudar un máster oficial (público) adiantándolles a través
do ICO uns cartos que non terían que devolver ata conseguir un emprego ben
remunerado. Porén, as súas condicións mudaron co paso do tempo e agora a
metade das persoas que solicitaron os préstamos entre os anos 2008 e 2011 (en
torno a 5.000 estudantes) ou ben non poden pagar as súas cotas ou ben teñen
problemas para facelo.

En Galicia, medio millar de estudante solicitaron os PRU. Descoñécese cantos
afrontan dificultades para facer fronte á amortización.

Os PRU eran préstamos sobre a honra, o que significa que non precisaban aval,
xa que se entendía que se un estudante se endebedaba para cursar un máster,
atoparía un traballo digno e podería devolver os cartos nun prazo razoable de
tempo.

A primeira convocatoria celebrouse no curso 2007-2008. A última, no ano 2010-
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2011. As condicións foron endurecéndose de maneira progresiva.
• Na convocatoria de 2007-2008, non había intereses e o estudante non tiña que
comezar a pagar a débeda ata ter unha renda de polo menos 22.000 euros
brutos anuais. A débeda prescribía aos 15 anos.
• Na convocatoria de 2008-2009 tampouco había intereses. O préstamo era a 20
anos e contaba cun período de carencia inicial de 5 anos. Se unha vez
transcorridos o estudante non superaba os 22.000 euros brutos de renda
anual, podía pedir un ano máis de carencia ou cinco. Esgotada a carencia,
o estudante tiña que pagar aínda que carecera de ingresos. O período de
amortización era de 15 anos.
• Na convocatoria de 2009-2010 tampouco había intereses. O préstamo era a 13
anos e contaba cun período de carencia inicial de 3 anos. Se unha vez
transcorridos o estudante non superaba os 22.000 euros brutos de renda
anual, podía pedir un ano máis de carencia ou tres. Esgotada a carencia, o
estudante tiña que pagar aínda que carecera de ingresos. O período de
amortización era de 10 anos.
• Na convocatoria de 2010-2011 xa había un interese fixo cotizado
quincenalmente polo Instituto de Crédito Oficial (ICO) do 3,6% TAE.
Contaba cun período de carencia inicial de 2 anos. Se unha vez
transcorridos o estudante non superaba os 22.000 euros brutos de renda
anual, podía pedir outros dous anos. Esgotada a carencia, o estudante tiña
que pagar aínda que carecera de ingresos. O período de amortización era
de 4 anos.

A pesar dos cambios bruscos que se produciron dun ano para outro, tanto o
Banco Santander, que actuaba de intermediario, como o Ministerio de Educación
e Ciencia (MEC) na súa páxina web continuaron facendo publicidade dos PRU
coas condicións da primeira convocatoria. E o fixeron aínda que os Préstamos
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Renda xa non eran tales, pois o que caracteriza a este tipo de préstamos é
precisamente que a súa amortización vai ligada á percepción dunha renda
determinada. Non obstante, os PRU en ningún momento pasaron a chamarse
Prestamos Persoais (ou dalgún outro xeito que sinalase a súa independencia da
renda), polo que o seu propio nome constituía xa un engano.

Houbo máis mentiras. Os tríptico e folletos informativos do Banco Santander
afirmaban que os PRU eran préstamos sen comisións. Isto non era así. Os
prestatarios tiñan que pagar unha comisión de penalización de 30 euros en caso
de non pagar a cota correspondente. Nas últimas convocatorias, os PRU tiñan
ademais un 10% de intereses de demora.

En xaneiro de 2014, o Ministerio de Educación ampliou os períodos de carencia
e amortización dos PRU, xesto insuficiente que de ningún modo contribuíu a
afrouxar a presión dos estudantes endebedados. A maior parte deles continúa no
paro ou desempeña algún traballo precario, polo que non vai poder saldar a súa
débeda no futuro inmediato. A solución á xigantesca estafa das PRU pasa por
equiparar as condicións de tódalas convocatorias ás de 2007-2008.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a instar ao Goberno do Estado
para que equipare as condicións dos PRU dos anos 2008-2009, 2009-2010 e
2010-2011 ás condicións dos PRU do ano 2007-2008.
Santiago de Compostela, 30 de maio de 2018.
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Asdo.: Luca Chao Pérez,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Ánxeles Cuña Bóveda

Voceiro do G.P. de En Marea

Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 30/05/2018 13:25:20

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 30/05/2018 13:25:27

Luis Villares Naveira na data 30/05/2018 13:25:33
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e dos seus deputados Concepción Burgo López, Luís Manuel
Álvarez Martínez e Juan Manuel Díaz Villoslada , ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos

Os días 15 e 16 de marzo de 2018, celebrouse en Pamplona o I Encontro da
Rede Interautonómica de Memoria Histórica por iniciativa do goberno
navarro.
Esta primeira reunión serviu para consolidar a rede e trazar liñas de
colaboración, ademais de poñer en común boas prácticas en materia de
políticas públicas de memoria histórica.
De igual modo, as comunidades autonómicas asistentes amosaron a súa
dispoñibilidade a colaborar na localización de familiares de presos do Forte
de San Cristobal no monte Ezkaba, unha das liñas de traballo do goberno de
Navarra en memoria histórica.
Nesta prisión estiveron recluídos máis de 700 galegos e moitos atoparon aquí
a morte.
A reunión rematou coa firma, por todas as Comunidades Autonómicas
asistentes, dunha Declaración Institucional onde se afirma que a convivencia
é un dos obxectivos básicos e ineludibles de todas as sociedades
democráticas e se fai fincapé en que, para lograr que esa convivencia sexa
real e xusta, é preciso proxectar unha mirada crítica sobre o pasado. Unha
mirada que, dende valores democráticos e dende uns principios éticos firmes,
condene todas as vulneracións de Dereitos Humanos cometidas.
Engade, tamén, que o compromiso dos asinantes, dende o respecto aos
Dereitos Humanos e dende a defensa dunha cultura de paz, tolerancia e
respecto, está coas persoas que sufriron a inxustiza da violencia tras o golpe
militar de 1936 e durante a ditadura franquista.
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Á súa vez, apunta que as administracións públicas teñen a responsabilidade
de impulsar de forma activa políticas públicas que poñan en valor a memoria
do ocorrido como forma de avanzar na consolidación de sociedades máis
éticas, máis xustas, máis solidarias e máis democráticas, xa que o
esquecemento e a desmemoria debilitan os alicerces dos principios
democráticos e só con memoria se pode dar resposta ao dereito das vítimas á
verdade, a xustiza e a reparación.
En concreto, e textualmente, os tres puntos finais da declaración son:
“1. Afirmamos a nosa condena do golpe militar de 1936 e da ditadura
franquista, e o noso compromiso cunha cultura de paz, respecto e tolerancia.
2. Mostramos o noso compromiso coa memoria como ferramenta para o
recordo da inxustiza da violencia e como medio para construír sociedades
máis xustas, máis éticas, máis solidarias e máis democráticas, onde aqueles
tráxicos acontecementos non poidan volver producirse.
3. Reiteramos o noso compromiso cos Dereitos Humanos e co dereito das
vítimas á verdade, a xustiza e a reparación.”
Esta declaración foi firmada por trece comunidades de distinto signo político,
pero non por Galicia.
Nas primeiras noticias que se deron ao respecto deste I Encontro en Navarra,
aparecía como asistente Galicia, pero todo indica que non se presentou á cita
e dende logo é claro que non firmou a Declaración Institucional. Non
podemos entender as causas que motivaron esta negativa da Xunta de Galicia
que de novo dá as costas ás vítimas da ditadura franquista incluso ás galegas
e a toda política de memoria histórica.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a asinar a Declaración
Institucional de compromiso coa Memoria Histórica, aprobada no I Encontro
da Rede Interautonómica de Memoria Histórica que tivo lugar en Navarra en
marzo de 2018, dado que expresa ideas e valores democráticos e de defensa
dos dereitos Humanos acordes coas diversas declaracións feitas polo
Parlamento de Galicia.

Pazo do Parlamento, 30 de maio de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/05/2018 13:45:10
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Maria de la Concepción Burgo López na data 30/05/2018 13:45:20
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 30/05/2018 13:45:31
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/05/2018 13:45:44
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e dos seus deputados Concepción Burgo López, Luís Manuel
Álvarez Martínez e Juan Manuel Díaz Villoslada, ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
O Forte de San Cristóbal, situado no monte Ezkaba de Pamplona, foi
utilizado dende o golpe militar de 1936 ata 1945 como cárcere de presos
políticos chegados de toda España. De feito é considerado o penal máis duro
do franquismo.
Proxectado para 350 persoas, San Cristóbal chegou a albergar ata 2.500. En
total crese que estiveron encarcerados en condicións inhumanas máis de
7.000 persoas, moitas delas asasinadas, outras mortas pola tortura e as malas
condicións de vida.
Fai agora 80 anos no Forte de San Cristóbal produciuse unha das fugas máis
masivas da historia de Europa. O 22 de maio de 1938, 795 reclusos fuxiron
do Forte intentando chegar a Francia, máis soamente o lograron tres. Os
restantes foron maioritariamente asasinados.
Neste presidio estiveron republicanos e presos políticos chegados de toda
España e entre eles moitos galegos, calcúlase que máis de 700. Tamén
moitos galegos participaron na fuga de 1938 malia que ningún deles chegou
a Francia e foron fusilados en torno a 55. De feito, un dos organizadores da
fuga foi un galego, Antonio Valladares.
Moitos outros galegos morreron no penal, fusilados o a causa da fame e dos
malos tratos.
O goberno de Navarra está a levar a cabo, con motivo do 80 aniversario da
fuga, o chamado Proxecto Ezcaba, que integra moitas iniciativas e, entre elas,
unha das máis importantes é o intento de localizar e identificar a todos os
fugados e presos da San Cristóbal así como localizar ás súas familias. Para
elo, no I Encontro da Rede Autonómica de Memoria Histórica celebrada en
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marzo deste ano en Pamplona, as trece comunidades asistentes
comprometéronse a colaborar na identificación dos presos de Ezkaba.
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Pero neste encontro, inexplicable e inaceptablemente, non participou Galicia
a pesar do alto número de galegos que estiveron e morreron no Forte de San
Cristóbal e na fuga de 1938.
Estes galegos, concidadáns nosos, teñen dereito a ser recoñecidos e
recordados e si é posible, atopar os seus corpos para ser exhumados e a
Xunta de Galicia debe prestar a súa colaboración.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de
Navarra e ofrecerlle toda a colaboración necesaria para desenvolver o
proxecto Ezkaba, especialmente para localizar aos familiares dos presos
galegos no Forte de San Cristóbal.

Pazo do Parlamento, 30 de maio de 2018
Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/05/2018 13:54:11
Maria de la Concepción Burgo López na data 30/05/2018 13:54:27
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 30/05/2018 13:54:36
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/05/2018 13:54:45
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos
seus deputados e das súas deputadas Julio Torrado Quintela, Patricia
Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández, María Luisa Pierres
López e María Dolores Toja Suárez, a través do seu portavoz, e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
Exposición de motivos
A ría de Arousa é a máis extensa das rías galegas e resulta incalculable
o seu valor en termos medioambientais e de impacto social e
económico, tanto pola produción de cultivo marisqueiro como pola
potencialidade turística asociada que conleva.
Non entanto, a aposta da Xunta de Galicia por este enclave xeográfico
non resulta convincente nos últimos anos. A existencia de problemas de
depuración e saneamento de contornos urbanos que non son
debidamente tratados e repercuten na ría, a falla de conciencia dende a
administración autonómica sobre os problemas que se poden causar
sobre a ría, o desleixo no tratamento e mantemento de diversos espazos
estratéxicos e a tímida aposta polo reforzo medioambiental fan que a
Ría de Arousa se atope desaproveitada en termos de produción e con
problemas de corte medioambiental.
A finais de 2014, a Comisión Europea anunciaba que denunciaría a
España (e a Galicia) ante o TJUE por non existir garantía do bo
tratamento das augas residuais urbanas en diversos puntos de Galicia,
pola falla dun sistema axeitado de tratamento e porque existe risco para
a saúde pública. Xa en 2013 se producira un informe de amoestación,
con avisos de sancións sobre os futuribles fondos Feder, entre outras
cuestións, e España foi sancionada polo estado das rías galegas. Sobre a
ría de Arousa recaen os problemas sinalados da errónea depuración de
augas residuais urbanas de Ribeira ou Santiago de Compostela, cuxos
problemas se trasladan de maneira directa ou indirecta a través do curso
fluvial do Ulla.
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O Goberno ten respondido en varias ocasións que leva investidos,
dende 2009, máis de 30 millóns de euros na ría de Arousa e que serán
máis de 70 millóns cando remate o ano 2020, ano no que todas as obras
estarán feitas ou e execución. Mais os resultados non se aprecian: o
estado das rías afecta de maneira directa á produción marisqueira, que
se ve diminuída cada ano e redunda na perda de permisos de
explotación marisqueira de maneira continuada. En Galicia, os
permisos caeron nun 40 % dende a chegada do Goberno do presidente
Feijóo, quedando xa en menos de 4 000 cando en 2009 estaban por riba
dos 6 500. A maior parte desta caída dáse na ría que concentra o maior
número dos permisos, que é a de Arousa. A produción do libre
marisqueo concluíu nesta última campaña por debaixo dos 400 millóns
de toneladas, caendo un 25 % respecto do ano pasado.
O aproveitamento do potencial turístico e medioambiental da ría de
Arousa non conta con mellor sorte. A inclusión da Illa de Cortegada e
de Sálvora no Parque Nacional Illas Atlánticas podería ter sido un
elemento de dinamización, mais a realidade é que son os concellos os
que están a pular por manter en valor estes espazos, mentres que a
Xunta de Galicia sacou adiante o Plan reitor de usos e xestións do
parque moitos anos despois do prazo marcado e sen ter en conta
observacións dos concellos ou das asociacións medioambientais. No
mesmo sentido, os espazos baixo distintas figuras de protección
medioambiental non están sendo axeitadamente coidados, como ocorre
no caso da ensenada de Os Pasales, no linde entre Sanxenxo e Meaño,
zona de especial conservación e que forma parte do espazo protexido
do complexo intermareal Umia-O Grove.
A potencialidade da ría de Arousa en todas as súas perspectivas
permitiría promover unha aposta estratéxica de calado, que permitise
referenciar o entorno natural privilexiado e a súa conexión social e
económico coa contorna, contribuíndo isto a un pulo de dinamización
da comarca de moito interese.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar e poñer en
funcionamento, ao longo deste ano 2018 e cunha partida orzamentaria
específica, dun Plan Especial de Sostenibilidade e Aproveitamento da
Ría de Arousa, que desenvolverá as seguintes medidas:
a) Depuración e saneamento:
a. Realizar un plan de control de vertidos en toda a ría de Arousa.
b. Realizar un estudo de investigación sobre o estado da ría de
Arousa e sobre a calidade das súas augas que conte coa
participación de membros da administración autonómica, das
universidades galegas e de expertos externos no caso de ser
necesario, que poida determinar as fontes de contaminación
existentes que a afectan e a medida en que cada unha contribúe a
esta degradación e que inclúa as medidas necesarias que puideran
ser tomadas para eliminalas ou palialas.
c. Acordar cos concellos que teñan depuradoras que afecten á ría
de Arousa un plan de investimentos real e realista sobre as
posibilidades de melloras en infraestruturas destinadas a
saneamento para os vindeiros anos, comprometendo nominalmente
as partidas necesarias nos orzamentos anuais da Xunta de Galicia.
b) Produción marisqueira:
a. Coordinar coas confrarías da ría de Arousa unha solución
acordada e eficiente para o mantemento, xestión e aproveitamento
das zonas de libre marisqueo, que permita planificar a medio e
longo prazo as medidas necesarias para aumentar a produción e
extracción.
b. Realizar as intervencións necesarias a curto prazo nos Lombos
do Ulla para a retirada de area que permita aumentar as zonas de
navegación e de produción marisqueira.
c. Ofrecer as confrarías da Ría de Arousa e aos grupos
parlamentarios no Parlamento de Galicia un informe que recolla a
evolución da produción marisqueira nos últimos 10 anos da ría de
Arousa e o análise da Xunta de Galicia sobre as causas da
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variabilidade na contía e calidade do produto, facendo especial
fincapé sobre as zonas dos Lombos do Ulla, Cabío e o Bohido.
d. Clarificar e informar debidamente sobre as perspectivas da
Xunta de Galicia conforme aos futuros marcos normativos sobre
acuicultura e xestión de espazos marisqueiros.
c) Protección medioambiental:
a. Deseñar e poñer en marcha un plan de recuperación da ensenada
de Os Pasales de Sanxenxo-Meaño, que permita manter a calidade
medioambiental necesaria para a zona, freando a intención de
sobrecargar a EDAR de Meaño-Os Pasales coa conexión do
polígono de Nantes.
b. Incluír no Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque Nacional
Illas Atlánticas unha zona de reserva para a Illa de Cortegada coa
intención da protección do bosque de sauces e loureiros e o coidado
de flora autóctona.
c. Elaborar un plan de posta en valor da Illa de Cortegada que
procure a creación dun centro de interpretación, recupere os espazos
da capela, realice unha intervención para limpar de maleza e coidar
os camiños interiores da illa, elabore un protocolo de actuación
contra incendios e dote dos medios necesarios para afrontar a rápida
extinción.
d. Acordar co Concello de A Illa de Arousa unha labor de retirada
de especies invasoras no parque de O Carreirón, para preservar a súa
riqueza medioambiental autóctona, e desenvolver as medidas
necesarias para evitar na maior medida posible a implantación de
novas especies que poidan resultar dañinas para o entorno.
Pazo do Parlamento, 30 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 30/05/2018 17:47:50
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/05/2018 17:47:56
Raúl Fernández Fernández na data 30/05/2018 17:48:01
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María Luisa Pierres López na data 30/05/2018 17:48:07
María Dolores Toja Suárez na data 30/05/2018 17:48:12
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/05/2018 17:48:17

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

102299

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Paula
Quinteiro Araújo e Julia Torregrosa Sañudo e do seu deputado Marcos Cal
Ogando, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Malia que o salario medio anual de Galicia medrou un 2,2% con respecto ao ano
2015, situándose nos 21.082 euros, no ano 2016 continúa sendo o cuarto máis
baixo do Estado. A media salarial galega está máis de 2.000 euros por debaixo da
media estatal, de 23.156,34.

Os territorios con mellor media salarial son o País Vasco (27.480,7 euros),
Madrid (26.330,1 euros) y Navarra (25.468,3 euros). A diferencia con respecto a
Galicia é máis que salientable.

Aínda por riba, a fenda salarial de xénero incrementouse en Galicia. Aínda que
aumentaron os salarios dos homes e das mulleres, os primeiros perciben un 2.5%
máis que o ano anterior e as mulleres un 1,1% máis. O crecemento do salario
masculino é máis do dobre que o feminino. Os homes gañan así 585 euros máis,
alcanzando os 23.774,2, e as mulleres só 200 euros máis, chegando aos 18.294,5.
A brecha bruta é polo tanto de case 5.500 euros anuais.

O aumento da desigualdade en Galicia contrasta co seu descendo no resto do
Estado. Se no ano 2015 as mulleres cobraban de media un 22,8% menos que os
homes, no ano 2016 a diferencia entre os sexos era de 22,3%.

102300

Porcentualmente, os varóns galegos cobran de media un 30% máis que as súas
compañeiras, o que os sitúa 7 puntos por enriba da cifra do estado de fenda
salarial. Trátase, polo tanto, dun problema que se agrava no noso territorio. Algo
semellante non pode acontecer por casualidade, senón que ten que ter algún tipo
de causa estrutural sobre a que o Goberno tería que actuar.

Cando atendemos aos datos da precariedade, novamente as mulleres son as peor
paradas. No ano 2016 o número de mulleres con ingresos iguais ou inferiores ao
Salario Mínimo Interprofesional foi do 17,8%. Os homes na mesma situación
non chegan ao 7,8%.

A mocidade comproba tamén como a recuperación reivindicada polo Partido
Popular lles pasa de largo. Os menores de 20 anos foron os que máis viron
reducir o seu salario medio no ano 2016, pero o resto de mozas e mozos tamén
padeceron recortes. Os ocupados e ocupadas de entre 24 e 34 anos gañaron unha
media de 16.464 euros, un 1,7 menos que no 2015.

Todo isto sucede ao mesmo tempo que se incrementa a fenda salarial entres os
máis ricos e os máis pobres. Cómpre, polo tanto, tomar medidas para que cando
chegue a recuperación económica non deixe a ninguén atrás e contribúa a limar
as desigualdades que aínda hoxe se perpetúan.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar unha estratexia de
emprego centrada nas mulleres e na xente moza, que permita sortear as
desigualdades de xénero e idade.

102301

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2018.

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Julia Torregrosa Sañudo
Marcos Cal Ogando
Deputadas e deputado do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 30/05/2018 18:02:29

Julia Torregrosa Sañudo na data 30/05/2018 18:02:44

Marcos Cal Ogando na data 30/05/2018 18:02:56

Luis Villares Naveira na data 30/05/2018 18:03:13
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus deputados,
José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, a través do portavoz e ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Os castiñeiros (castanea sativa das familia das fagáceas) son árbores cunha orixe
foránea, parece que chegaron á península da man dos romanos.

A madeira de castiñeiro ten ganado un importante lugar dentro da construción e do
mobiliario, e o seu produto estrela, a castaña, axudou a calmar a fame de xeracións
enteiras de galegos e galegas.

Pronto colleron carta de natureza na nosa xeografía e xa desde a época medieval
aparecen nas referencias forais como un cultivo de produción, que co paso do tempo
ganaron importancia na dieta das poboacións ao longo e ancho da xeografía galega e só
coa introdución e o espallamento dun novo cultivo como a pataca foron perdendo peso
na dieta dos nosos devanceiros. Ata ben entrado o século XIX a castaña mantivo unha
gran presenza como alimento básico.

Ben sexa como madeira e sobre todo como produción de castaña, nas últimas décadas
veuse revelando como unha alternativa crible para as economías agrarias, ben como
produción principal e sobre todo como un complemento de rendas que axuda a
equilibrar as contas de moitos habitantes do rural.

O castiñeiro non está libre de enfermidades e pragas como a da tinta, chancro e
recentemente a avespiña. Con respecto ao chancro (Cryphonectia parasitaria) desde hai
uns anos aplícase un tratamento de éxito con cepas hipovirulentas que se empezaron a
aplicar a partir de 2003, pero foi a partir de 2011 cando a súa aplicación se empezou a
xeneralizar en soutos públicos e privados cun considerable nivel de éxito.

Ademais desta problemática os castiñeiros teñen que afrontar ao día de hoxe unha praga
como a da “avespiña do castiñeiro” que tivo un forte impacto en Italia onde
practicamente afectou á totalidade dos castiñeiros provocando a perda da produción de
castaña. Froito desta situación puxeron en marcha o combate da praga coa loita
biolóxica a base da solta do seu parasito o “Torymus Sinensis”con notable éxito.
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Os soutos e castiñeiros galegos levan rexistrando nos últimos anos a presencia da
avespiña que a día de hoxe está practicamente estendida pola nosa xeografía
presentando porcentaxes de incidencia cada ano máis altos ata o punto de constituír a
máis seria ameaza para a produción de castaña.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A Consellería empezou o combate desta nova praga en 2016 coa solta de Torymus no
ano 2016, pero dun xeito experimental e logo no ano 2017, pero sempre en cantidades
claramente insuficientes como para frear a expansión da avespiña que cada ano coloniza
máis árbores e que de non combatela eficazmente ameaza con desfeita dos soutos e
provocar o colapso da produción de castaña.

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

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

1º) Fomentar a investigación en centros propios ou en convenio con outras institucións,
incluída e universidade para a produción de Torymus a escala suficiente para facerlle
fronte á praga da avespiña.

2º) Dotar unha partida orzamentaria, antes de que remate 2018, que permita investigar
sobre a produción de Torymus a escala suficiente para frear e reducir a praga da
avespiña.

3º) Facer unha solta masiva e suficiente de Torymus para frear o avance da avespiña e
reducir o seu impacto.

Pazo do Parlamento, 30 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
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José Antonio Quiroga Díaz na data 31/05/2018 10:47:05
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/05/2018 10:47:18
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/05/2018 10:47:33
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas deputadas e
dos seus deputado, María Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa
Pierres López, José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Sendo Emilio Pérez Touriño o presidente da Xunta de Galicia, declarou paisaxe
protexida por medio do Decreto 294/2008 os Penedos de Pasarela e Traba, un
conxunto de elevacións graníticas situadas no noroeste da comunidade autónoma
de Galicia, en plena Costa da Morte, entre os concellos de Vimianzo e Laxe, na
provincia da Coruña. Xustamente este ano cumpriranse10 anos.

O propio decreto poñía en valor esta formación rochosa destacando a súa
singularidade e beleza, xa que forman “un impresionante pano de fondo visible
tanto desde a localidade de Pasarela como, dunha maneira especial, desde a área
de Traba. Postos no areal que pecha a lagoa pódese contemplar unha das paisaxes
máis fermosas da costa de Galicia.”
Testemuñas da nosa historia son as rochas que nos indican “os valores culturais
como elemento singular nas paisaxes galegas, verdadeiros fitos aos que se lle
asocian desde lendas e tradicións ata poderes curadores, tanto de enfermidades
como, mesmo, de amores, desamores ou encantamentos”. “Non se trata
unicamente de pedras amorfas e sen valor”, di o Decreto, “senón de elementos
figurativos, preceptuais e culturais das paisaxes”.
Así no artigo 1º, establécese que “De conformidade co establecido na Lei 9/2001,
do 21 de agosto, de conservación da natureza, declárase paisaxe protexida o
espazo natural coñecido como Penedos de Pasarela e Traba”.

E no artigo 6º relativo á xestión establecíase, entre outras cousas, que a
consellaría competente é a responsable da xestión deste paraxe único. Isto
implica, con carácter xeral a conservación e a protección dos elementos desta
paisaxe e de maneira especial a protección e a conservación das rocas que
integran esta paisaxe protexida. O Decreto ademais establece que fomentará o
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coñecemento desta paisaxe e promoverá a realización de programas de
investigación e de educación ambiental. Tamén se promovería un
desenvolvemento económico e turístico desa zona que fose respectuoso co
medio.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Dende que o PP chegou ao Goberno da Xunta, este decreto permaneceu nun
caixón, e un lugar tan emblemático e único como son os Penedos non recibiron
ningún tipo de atención, obviando un decreto que aínda permanece en vigor. Isto
a pesar que na disposición adicional primeira marcábase un prazo de dous anos
desde a entrada en vigor deste decreto, para que a consellaría competente en
materia de medio ambiente aprobase o plan de conservación da paisaxe protexida
Penedos de Pasarela e Traba.

Unha paisaxe protexida é aquela parte do territorio que as administracións
competentes, a través do planeamento aplicable, e de acordo co Convenio
Europeo da Paisaxe, consideran merecentes dunha protección especial polos seus
valores naturais, estéticos e culturais. Dende a aparición desta figura de paisaxe
protexida son dúas as paisaxes galegas que, ademais dos valores citados,
presentan unha relación harmoniosa entre o ser humano e o medio natural que
xustifica a súa declaración oficial: Os Penedos de Pasarela e Traba nos concellos
coruñeses de Vimianzo e Laxe, e o Val do río Navea nos concellos ourensáns de
San Xoán de Río e a Pobra de Trives.

Sería preciso que a Xunta aprobase un plan de conservación e un plan de
conservación que inclúa un plan de acción que garanta a protección, xestión e
ordenación desta paisaxe, todo iso co obxecto de evitar o deterioro do conxunto.
Todo cando fixo o Goberno de Feijóo foi incluír un enlace na súa páxina web de
Turismo. Nin sequera aceptou a invitación do Concello de Laxe para participar
na mesa redonda que se celebrará ao día un de xuño, “Un impulso ó Plan de
Conservación dos Penedos de Pasarela e Traba”.

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a aprobar no ano 2018 un plan
de conservación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, tal e
como se establece no Decreto 294/2008, incluíndo nese plan de conservación un
plan de acción que garante a protección, xestión e ordenación do espazo, co
obxecto de evitar o seu deterioro.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 31/05/2018 10:57:06
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/05/2018 10:57:16
María Luisa Pierres López na data 31/05/2018 10:57:23
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/05/2018 10:57:34
Raúl Fernández Fernández na data 31/05/2018 10:57:58
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/05/2018 10:58:06
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Á MESA DOPARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Ánxeles
Cuña Bóveda e Carmen Santos Queiruga e do seu deputado Luís Villares
Naveira, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa
ao cumprimento da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de
comunicación audiovisual de Galicia.

Exposición de motivos
Moitos dos profesionais que traballan diante e detrás das cámaras de RTVE –
redactores, reporteiros, presentadores...– decidiron vestir de loito tódolos venres
ata que se reactive a reforma da presidencia e do consello de administración da
entidade. Dende fai semanas, a iniciativa ten un importante seguimento nas redes
sociais, nomeadamente en Twitter, onde chegou a ser trendind topic nacional coa
etiqueta #ViernesNegro.
As protestas orixináronse o pasado mes de abril, cando o Partido Popular,
facendo valer a súa maioría, paralizou a renovación da cúpula de RTVE. As
accións foron motivadas polos Consellos de Informativos e os sindicatos da
compañía, pero pronto foron secundadas por gran parte dos traballadores e
traballadoras. O motivo da protesta son os casos de manipulación informativa
que o persoal das canles públicas estatais lle achacan a actual directiva.
Dende o Goberno do Estado non se tardou en ofrecer unha resposta á crise. A súa
postura foi resumida por Cristobal Montoro cunha frase concisa, pero repleta de
contido: “Al que no le guste TVE, que cambie de canal”. Unha maneira ben sutil
de dicir que os populares non teñen a máis mínima intención de deixar de
manipular a televisión pública.

102309

A protesta dos profesionais da RTVE tivo o seu eco tamén en Galicia, na
delegación territorial de RTVE e na CRTVG.
O venres 25 de maio, persoal da TVG e da Radio Galega decidiron unirse ao
loito iniciado na RTVE. Ademais de apoiar as demandas dos traballadores e
traballadoras das canles públicas do Estado, solicitaron a creación dun Consello
de Informativos e o fin da manipulación política nos medios públicos galegos. A
súa protesta reflexouse nas redes sociais, onde foron expostas as súas peticións e
denuncias coa etiqueta #VenresNegroTVG.
As denuncias por manipulación na TVG e na Radio Galega son, por desgraza,
unha constante, mais nos últimos tempos a situación agravouse aínda máis. Non
hai máis que ver o que aconteceu na cobertura do caso Gürtel para comprobalo.
A redactora xefa e presentadora Marta Darriba esixiu que a información da
sentenza da Gürtel non durase máis de 50 segundos, 10 para a introdución dende
o estudo e 40, como máximo, para o vídeo. A cobertura durou ao final 76
segundos, pero nela apenas se lle deixaba ningún espazo ás voces críticas.
Nada disto é de estrañar tendo en conta que o presidente da CRTVG, Alfonso
Sánchez Izquierdo, xornalista vencellado historicamente ao Partido Popular, leva
no posto dende o ano 2009, ano no que Feijóo gañou a presidencia.
A gravidade do que acontece nos medios de comunicación públicos aféctanos a
todos na medida na que vulnera o dereito cidadán a un información accesible e
de calidade.
Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a cumprir a Lei 9/2011, do 9 de
novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, que
aprobou o Parlamento galego e que prevé a creación do Consello de Informativos
da CRTVG.
Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018.

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Carmen Santos Queiruga

Voceiro do G.P. de En Marea

Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 31/05/2018 11:34:45

Carmen Santos Queiruga na data 31/05/2018 11:34:54

Luis Villares Naveira na data 31/05/2018 11:35:06
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As entidades e ONG´s do terceiro sector son un elemento fundamental para a
cohesión social e a atención a situacións de diferente tipo canda os propios servizos
públicos. Sen prexuízo do mantemento, promoción e extensión dos servizos sociais de
carácter público, débese manter a coordinación e colaboración co terceiro sector de
acción social na extensión de políticas de benestar e na participación do seu deseño.
Máis aínda cando após unha década de crise os servizos públicos teñen sido afectados
polas políticas regresivas de recortes do Partido Popular. Durante este tempo máis que
nunca colectivos sen ánimo de lucro teñen sido un elemento fundamental para unha
sociedade mellor.
A respecto do autismo, na cidade de Ourense traballaba, entre outras, a
Asociación Autismo Ourense, que foi constituída segundo a información pública
dispoñíbel xa no ano 1999 como asociación sen ánimo de lucro por familias de persoas
con TEA (Trastorno do Espectro do Autismo) e declara da de utilidade pública polo
Ministerio do Interior no ano 2003. Ao longo deste tempo ten atendido a numerosas
persoas de Ourense e dos seus arredores e recibido tanto doazóns como achegas de
institucións a través de subvencións, tanto da Xunta de Galiza como da Deputación de
1
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Ourense, o Concello de Ourense e o propio goberno central así como varios programas
europeos.
Neste ano 2018 puido coñecerse a través de diferentes novas a denuncia de pais
e nais de crianzas que acudían aos servizos que desenvolvía esta asociación e a
previsión tanto de incremento de prezos como de perda de servizos. Unha situación
grave diante da que a Xunta de Galiza non emprendeu unha actitude proactiva na busca
dunha solución.
Pasados os meses, un amplo colectivo de pais e nais de persoas con autismo,
preocupados e preocupadas polo seu futuro, decidiron autoorganizarse e constituírse en
asociación sen ánimo de lucro co nome de Por Eles TEA Ourense. O seu obxectivo é
brindar un servizo integral tanto para veciñanza de Ourense como de concellos
próximos, que se desenvolverá nunhas instalacións no barrio da Ponte.
Neste momento, o papel da Xunta de Galiza á hora de axudar a manter o papel
que cumpren determinadas asociacións e colectivos, especialmente alá onde os servizos
públicos non chegan, é moi importante e a implicación debe ser total para que ningunha
persoa fique sen atender. Para isto, a Xunta de Galiza ten estabelecido diferentes
convenios e subvencións. No inmediato, é preciso que a Xunta de Galiza brinde tanto
apoio de orientación como económico para este colectivo ourensá.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a abrir unha mesa de
diálogo coa asociación Por eles TEA Ourense de cara a estabelecer un convenio de
colaboración, nos termos a acordar polas partes, que permita favorecer a súa actividade
2
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e ampliar a oferta de servizos e prestacións que neste momento están dispoñíbeis na
cidade de Ourense e concellos próximos para o espectro autista.”

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 31/05/2018 11:35:42

María Montserrat Prado Cores na data 31/05/2018 11:35:49

Ana Pontón Mondelo na data 31/05/2018 11:35:50

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/05/2018 11:35:51
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Olalla Rodil Fernández na data 31/05/2018 11:35:53

Xosé Luis Bará Torres na data 31/05/2018 11:35:55
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, Raúl
Fernández Fernández e Patricia Vilán Lorenzo, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
É ben sabido que a tramitación dos plans urbanísticos municipais son
trámites que poden demorarse anos. Incluso máis dunha década.
A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia anunciouse
precisamente como un avance neste sentido, permitindo acurtar os
prazos de tramitación e a simplificación administrativa na emisión dos
informes.
Concellos sen embargo que comezaron a súa tramitación previa á
entrada da lei poñen de manifesto eses prazos interminables e que,
como no caso de Vilaboa, estase a alongar xa máis de 15 anos,
convertendo a consecución da aprobación do plan nun reto que parece
enmarañarse un pouco máis con cada paso dado.
Actualmente o estado de tramitación foi completado e entregada toda a
documentación requirida, estando en agarda dun informe xurídico da
Administración autonómica valorando a última documentación e
rectificacións solicitadas por Augas de Galicia. De resultar favorable o
informe podería concluírse o proceso de tramitación, dándose xa os
últimos pasos administrativos de cara á aprobación definitiva do plan.
Un plan que resulta vital para mellorar as posibilidades de crecemento
ordenado deste concello pero tamén para a mellora da seguridade
xurídica, especialmente dos moitos veciños e veciñas con vivendas
afectadas polo deslinde de costas. Problema que se remota ó ano 1988,
cando a non alegación á Lei de costas en defensa dos núcleos que
figuraban no plan previo, supuxo herdar un problema de graves
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consecuencias, pola cantidade de vivendas con sancións ou ordes
incluso de derribo. Un problema que tamén sufriron outros concellos do
entorno como Marín e Moaña, e que conseguiron resolver
positivamente, nun caso co impulso dun PXOM e noutro por unha
consideración de excepción xustificada.
O concello de Vilaboa, precisa polo tanto con urxencia dun Plan Xeral
de Ordenación Municipal non só para dotar de maior seguridade
xurídica a todas as accións urbanísticas futuras, senón para regularizar
a situación dos núcleos costeiros e con iso a posible solución a moitos
dos expedientes sancionadores abertos desde a APLU.
Tórnase preciso polo tanto o apoio da Xunta de Galicia a este concello
para coordinar todas aquelas eivas que poidan detectarse na tramitación
para solucionalas no menor tempo posible, así como na elaboración dos
informes precisos de valoración da documentación para que os veciños
e veciñas afectadas poidan optar á regularización das súas vivendas, nos
casos que isto sexa factible.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Dar a máxima celeridade e prioridade ó análise da última
documentación requirida e presentada polo Concello de Vilaboa
que permitan a urxente aprobación definitiva do seu PXOM.
2. Iniciar unha negociación conxunta co Ministerio de Medio
Ambiente, a propia Xunta de Galicia e Concello de Vilaboa co
obxecto de avanzar na consecución da regularización dos
núcleos costeiros deste concello.

Pazo do Parlamento, 31 de maio de 2018
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Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 31/05/2018 12:25:00
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Raúl Fernández Fernández na data 31/05/2018 12:25:07
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/05/2018 12:25:13
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/05/2018 12:25:18
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Abel
Losada Álvarez, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres
López, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
En setembro do pasado ano, este grupo parlamentario rexistraba
iniciativas sobre o Plan especial de dotación e infraestruturas “As
Costeiras (PE-4)” en Baredo, no concello de Baiona (Pontevedra),
proxecto que tivo en contra á veciñanza da parroquia dende o momento
en que o coñeceron.
Do propio proxecto derívase que o estudo de impacto ambiental
presentado pola empresa resulta insuficiente, en aspectos tan relevantes
como xeografía, demografía e ecoloxía, sendo especialmente
preocupante o impacto directo sobre os recursos hídricos, a flora e a
fauna. Así consta expresamente en varias resolucións da Xunta de
Galicia, como a resolución da Consellería de Medio Ambiente, de 31 de
agosto de 2015, desfavorable ao dito estudo de impacto ambiental.
Falamos do ano 2015. Non se ten movido un papel dende entón. O
artigo 60 da Lei do solo de Galicia 2/2016, de 10 de febreiro, establece
que “o órgano ambiental realizará unha análise técnica do expediente e
unha análise dos efectos significativos da aplicación do plan no medio
ambiente. Se durante a análise observase algunha deficiencia, instará ao
concello á subsanación no prazo máximo de tres meses. Transcorridos
tres meses dende o requirimento do órgano ambiental ao concello sen
ter remitido o expediente subsanado, o órgano ambiental dará por
finalizada a avaliación ambiental estratéxica, notificando ao concello
promotor e á consellería competente en materia de Urbanismo a
resolución de terminación”. O propio Goberno, en data 15 de
decembro de 2017, respondía a este grupo que o Concello de Baiona
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non remitira a súa proposta final do plan. Procede, polo tanto, unha
resolución de terminación.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a ditar unha resolución
de terminación do Plan especial de dotación e infraestruturas “As
Costeiras (PE-4)”, no concello de Baiona (Pontevedra), en aplicación
do artigo 60 da Lei do solo de Galicia 2/2016, do 10 de febreiro.

Pazo do Parlamento, 31 de maio de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Abel Losada Álvarez
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/05/2018 11:58:04
Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/05/2018 11:58:10
Raúl Fernández Fernández na data 31/05/2018 11:58:16
María Luisa Pierres López na data 31/05/2018 11:58:22
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/05/2018 11:58:25
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Julio
Torrado Quintela, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Na parroquia de San Amaro, en Barro (Pontevedra) hai 13 familias que
non teñen auga nas súas casas porque hai 8 anos secaron ou seus pozos
polas obras do Eixo Atlántico realizadas por ADIF e o Ministerio de
Fomento. Dende ese momento, apáñanse como poden cun depósito
colectivo que dá moitos problemas e que se avaría con frecuencia, polo
que en multitude de ocasións non teñen auga potable, ademais de ter
que asumir o alto e inasumible custo que supoñen o mantemento e a
reparación continua das bombas que dan potencia ao depósito. ADIF
prometéralles a reposición dos seus pozos, mais esa promesa foise co
vento.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a demandar ao Goberno
do Estado, de maneira inmediata:
1. Que a Subdelegación do Goberno en Pontevedra conceda unha
entrevista á Plataforma Veciñal de San Amaro, do concello de
Barro, para tratar do asunto do deficiente abastecemento de auga
potable ás súas casas.
2. Que elabore un estudo que contemple a recuperación de pozos de
auga individuais a cada unha das familias afectadas, asegurando
unha partida económica suficiente.
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Pazo do Parlamento, 31 de maio de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/05/2018 12:01:02
Julio Torrado Quintela na data 31/05/2018 12:01:08
Raúl Fernández Fernández na data 31/05/2018 12:01:14
María Luisa Pierres López na data 31/05/2018 12:01:19
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/05/2018 12:01:24
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa das súas deputadas e
deputados Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez
Estévez, Eva Solla Fernández, Paula Quinteiro Araújo, Manuel Lago Peñas,
Ánxeles Cuña Bóveda, Luca Chao Pérez, Pancho Vidal Casal, Marcos Cal
Ogando, Magdalena Barahona Martín, Carme Santos Queiruga, Antón
Sánchez García e Julia Torregrosa Sañudo, ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei
para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Durante moitos anos existiu o imposto sobre o incremento do valor dos terreos de
natureza urbana (IVTNU), máis coñecido como a plusvalía municipal, un
imposto a cobrar polos concellos con regulación estatal.
O Tribunal Constitucional, xa recollera nunha pioneira sentenza a estimación
parcial dunha cuestión de inconstitucionalidade, exposta polo Xulgado do
Contencioso-administrativo número 3 de Donosti en relación con varios artigos
da Norma Foral 16/1989, do 5 de xullo, do IVTNU do Territorio Histórico de
Guipúzkoa.
O Tribunal Constitucional considerou que o citado imposto era contrario ao
principio de capacidade económica, previsto no art. 31.1 CE.
A regulación dada polo texto refundido de facendas locais 2/2004, recolle o feito
impoñible na subsección sexta, no artigo 104.1 que di que o Imposto sobre o
Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana é un tributo directo que
grava o incremento de valor que experimenten os terreos e ponse de manifesto a
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consecuencia da transmisión da propiedade dos mesmos por calquera título ou
da constitución ou transmisión de calquera dereito real de goce, limitativo do
dominio, sobre os referidos terreos.
A Sentenza do Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de maio, declarou
inconstitucional a lei reguladora das Facendas locais nos artigos reguladores
deste tributo, expulsándoas do ordenamento xurídico, polo que os concellos non
poderían conforme as normas alí expostas devengar e cobrar o tributo. Pero o TC
fixo unha expulsión só daquelas situacións nas que se produce o cobro da
revalorización dos terreos de natureza urbana cando se vende a perdas. É dicir,
cando non existe unha ganancia patrimonial derivada da venda de pisos locais
comerciais, herdanzas ou doazóns, o gravame non se pode aplicar.
O TC considera que o imposto da plusvalía é contrario á CE naqueles casos nos
que se producen minusvalías, declarando que son inconstitucionais aquelas
situacións que dan lugar a tributación que non reflicten capacidade económica e
que ademais impiden aos suxeitos pasivos do imposto a acreditación da
circunstancia.
O proxecto de lei de reforma que debía ser unha prioridade non se realizou a
tempo, xa que tamén están recorridos en casación aqueles procedementos nos
que si existe o cobro por parte do concello ( só en casos de venda con plusvalía)
cunhas normas reguladoras que foron expulsadas do ordenamento xurídico.
O cobro do imposto segue a producirse, malia terse declarado inconstitucional
toda a normativa, sen prexuízo da reforma para dar cabida a aqueles supostos nos
que se produce a venda con ganancia.
Este tributo en Galicia afecta a 115 concellos, que perciben inxentes cantidades
de diñeiro polo mesmo e que verán agora minguado o seu patrimonio. Derivada
desta Sentencia os concellos teñen a obriga de devolver o recadado nestes casos.
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A tramitación da reforma desta lei inda entrou onte no Congreso, un ano despois
da sentencia do TC.
O cambio na normativa máis relevante é que se descarta a compensación a
aquelas persoas que venderon a perda antes do 15 de xuño de 2017, data de
publicación do fallo do TC

da inconstitucionalidade do imposto

sobre o

incremento de terreos de natureza urbana nas operacións a perda.
Esta norma de aprobarse así deixaría fora a segundo estimacións calculadas por
Taxadores Inmobiliarios sobre 18.0000 persoas con dereito a pedir a devolución
do cobrado indebidamente nos 4 últimos exercicios, a saber, aquelas vendas
producidas entre os anos 2013-2017, que seguirían vixentes a estes efectos.
A reforma só asume as devolucións desde xuño do ano pasado, sen aplicar a
retroactividade. As cifras son as seguintes para o exercicio do ano 2016 segundo
a liquidación definitiva dos orzamentos locais, na que 115 concellos cobraron e
ingresaron máis de 47,6 millóns de euros.
Os expertos cifran as devolucións en máis de 80 millóns de euros en Galicia.
Ademais, queda pendente a regulación para aquelas situacións nas que sería
esixible o imposto, e que por non ter normas non se pode producir o devengo e o
cobro do Imposto, amén daquelas situacións na que quedarán as arcas dos
concellos que teñen que devolver o indebidamente percibido. Faise necesario que
o Estado a través do Ministerio de Facenda, CCAA e Concellos resolvan estes
problemas.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición no de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno para:
1.- Incluír as modificacións necesarias na reforma da Lei Reguladora das
Facendas Locais para a devolución de oficio do cobrado indebidamente por este
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imposto polos concellos en todos os casos nos que se producise unha venda a
perda como mínimo nos 8 últimos exercicios, tal e como declarou a Sentenza do
TC.
2.- Compensar aos concellos pola devolución do cobrado polo IVTNU, segundo
aos acordos aos que se chegue entre a FEMP e o Ministerio de Economía e
Facenda, asumindo o Estado a responsabilidade de dita devolución.
3.- Aprobar unha norma na que se teña en conta a revalorización dos terreos
baseada en criterios diferentes aos que deron orixe a inconstitucionalidade da
normativa e conforme ao respecto ao principio

de sostemento dos gastos

públicos baseados na capacidade económica do artigo 31 CE.
4.-Ter en conta e sinalar na lei todas aquelas situacións especiais de emerxencia,
a título exemplificativo, como son as dacións en pago, ou outras nas que exista
perda da vivenda, emerxencia social, ou análogas nas que non se devengará o
tributo.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 31/05/2018 12:37:34

Paula Vázquez Verao na data 31/05/2018 12:37:48

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 31/05/2018 12:37:51
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Carmen Santos Queiruga na data 31/05/2018 12:37:53

Antón Sánchez García na data 31/05/2018 12:37:56

Eva Solla Fernández na data 31/05/2018 12:37:59

Luca Chao Pérez na data 31/05/2018 12:38:01

Paula Quinteiro Araújo na data 31/05/2018 12:38:05

Magdalena Barahona Martín na data 31/05/2018 12:38:07

José Manuel Lago Peñas na data 31/05/2018 12:38:10

Francisco Casal Vidal na data 31/05/2018 12:38:13

David Rodríguez Estévez na data 31/05/2018 12:38:16

Marcos Cal Ogando na data 31/05/2018 12:38:18

Julia Torregrosa Sañudo na data 31/05/2018 12:38:21
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A empresa pública Seaga leva sendo unha peza clave no conxunto do
dispositivo de prevención e extinción de Incendios Forestais dos últimos 11 anos. Oito
deles con Conselleiros nomeados polo actual Presidente da Xunta.
A empresa pública Seaga leva sendo unha peza clave/importante no conxunto do
dispositivo de prevención e extinción de Incendios Forestais dos últimos 11 anos. Oito
deles con Conselleiros nomeados polo actual Presidente da Xunta.
O dispositivo de Seaga organízase en función das necesidades marcadas pola
propia Consellería do Medio Rural, actúa baixo o mesmo mando que o dispositivo de
SPDCIF da Consellería e de xeito conxunto co mesmo. A estas alturas non é algo
esóxeno e alleo ó mesmo.
A experiencia, profesionalidade, sacrificio e eficacia dos seus membros ten sido
demostrada nas súas actuacións no combate directo contra o lume que enfrontaron en
todas estas campañas pasadas.
O desperdicio de recursos económicos e humanos que suporía, para a o sector
público galego, o desprenderse do capital humano no que a propia Consellería estivo
1
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investindo nos últimos anos (formación, experiencia, capacidades...), e do organizativo
e estrutural que a entidade posúe.
A capacidade organizativa e estrutural, a experiencia acumulada polo seu
persoal título individual e colectivo non é substituíble por brigadas formadas
circunstancialmente polas administracións locais que estivesen dispostas a facelo.
Se temos en conta as denuncias das organizacións sindicais, acerca das
condicións salariais dos traballadores da empresa, tampouco se pode argumentar unha
cuestión económica e de aforro para prescindir do dispositivo de Seaga. E dado que
Seaga, como empresa pública da Xunta de Galicia, non ten como obxectivo principal a
xeración de beneficios económicos (que en todo caso volverían a reverter nas propias
arcas da administración galega),enténdese que o custo unitario deste dispositivo debería
ser máis económico, ou en todo caso á par que o dispositivo do persoal da Consellería.
O perfil e as características do persoal de Seaga fai que poidan desempeñar
outros labores fundamentais para o medio rural galego, baixo as directrices axeitadas da
Consellería do Medio Rural, en temas non tan só de prevención e extinción de lumes,
senón tamén en moitos outros agroforestais, medioambientais, de sanidade vexetal e
animal, de emerxencias.... A xeito de exemplo o persoal de Seaga podería estar
realizando para distintas administracións traballos de control e erradicación de pragas
(nespra velutina, polilla guatemalteca das patacas, picudo das palmeiras, pragas
forestais.....), control de biomasa forestal onde a administración local non dispoña de
recursos, xestión e mantemento de montes de titularidade pública e/ou colaboración
coas CMVMC, traballos en espazos naturais galegos, etc.....etc....
Resulta irracional, e fóra de toda lóxica de xestión axeitada dos recursos
públicos, prescindir do capital humano que a propia Consellería formou nestes anos a
traveso de Seaga e para o que destinou recursos públicos.
2
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Faise de todo necesario que se habiliten as disposicións necesarias pra que se
modifique a normativa actual, e a experiencia destes traballadores e traballadoras sexa
baremable á hora da súa inclusión nas listas de contratación da Xunta de Galicia.
De non ser feito así ímonos atopar coa situación perversa, provocada por unha
decisión política, de que os traballadores que puxeron en risco as súas vidas traballando
cóbado con cóbado na primeira liña de combate contra os lumes forestais, baixo o
mesmo mando, de xeito coordinado polos mesmos responsables, sometidos ós mesmos
riscos e ós mesmos sacrificios, a Conselleira vainos a dividir en dúas castes:
traballadores de primeira e de segunda, en función de quen lles fixese o contrato nesa
campaña, e non do traballo que leven desempeñado na súa vida profesional. De xeito
coloquial e para que se entenda ben: “se te contratou un Distrito Forestal “váleme” a
túa experiencia e puntúocha nas listas, pero si te contratou Seaga nese mesmo Distrito,
e fuches ós mesmos lumes có teu compañeiro da “Xunta”, e a pesar de que
compartiches día e noite con el os seus traballos e riscos, non me “vale” a túa
experiencia e non cha puntúo.
Os contratos nas brigadas municipais si lle son recoñecidos e baremables,
independentemente de se foron ó “lume” ou non. É dicir, se o Goberno Galego non
adopta as medidas oportunas para emendar esta eiva, a Conselleira estará mandando a
seguinte mensaxe: só recoñezo os méritos dos traballadores que contrataron os
Concellos, e dos que a Consellería contratou directamente, pero non a dos
traballadores que traballaron para a Consellería a través do seu medio propio como é
a empresa pública Seaga.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
3
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“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
-Mantemento da empresa pública Seaga.
-Habilita-las disposicións necesarias para que se modifique a normativa actual, e
a experiencia dos traballadores e traballadoras de Seaga sexa baremable á hora da súa
inclusión nas listas de contratación da Xunta de Galicia.
-Aplica-lo V Convenio ó persoal de Seaga.
-Elimina-lo protocolo que establece tarefas de prevención e extinción no período
de risco de incendios forestais.”

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Xose Luis Rivas Cruz na data 31/05/2018 12:54:56

María Montserrat Prado Cores na data 31/05/2018 12:55:04

Xosé Luis Bará Torres na data 31/05/2018 12:55:07

Olalla Rodil Fernández na data 31/05/2018 12:55:12

Noa Presas Bergantiños na data 31/05/2018 12:55:16

Ana Pontón Mondelo na data 31/05/2018 12:55:20
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín
Fernández Leiceaga, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
En decembro de 2017, no Concello de Teo tivo entrada unha solicitude
de compatibilidade urbanística solicitada polo GRUPO TOYSAL (a
efectos de incluíla na presentación de solicitude de autorización
ambiental integrada) para o proxecto básico e estudo de impacto
ambiental dunha planta de xestión de residuos na antiga canteira de
Casalonga. O obxecto do proxecto é o tratamento e reciclado de 90.000
toneladas de residuos para producir, basicamente, biogás.
O certo é que no proxecto pódense atopar, entre outras referencias, as
seguintes:
1. A instalación dunha balsa de 5.000 m³.
2. A posible afectación dos cursos fluviais dos ríos Sar e Tinto,
sitos a uns 1.000 metros da planta.
3. A existencia de edificacións que causarán un impacto potencial
negativo sobre a fauna.
4. Malos cheiros pola trasfega e o almacenamento previo dos
residuos agroindustriais.
5. Ruídos e vibracións polo propio funcionamento da maquinaria e
tránsito de vehículos, que poden perturbar a animais e persoas en
zonas próximas á explotación.
6. Emisións de partículas de gases contaminantes á atmosfera, que
poden ter efectos negativos na contorna.
7. Xeración de residuos semellantes aos urbanos, que poderían
producir, por exemplo, contaminación de solos, de acuíferos por
lixiviados e das augas superficiais.
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8. Creación de focos infecciosos coa conseguinte proliferación de
pragas de roedores e insectos.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Lamentablemente, as conclusións deste proxecto son moi pouco
garantistas, pois di que a instalación englobará “diversas tecnoloxías
punteiras no pretratamento, dixestión ou concentración de residuos
orgánicos” e que é imposible establecer un plan de restauración
detallado, dada a imposible previsión da evolución das condicións
socio-económicas locais e nacionais.
Os veciños e veciñas están preocupados e teñen constituído unha
plataforma de afectados chamada “Casalonga limpa de residuos”, polo
que é o Goberno quen debe ser transparente e dar explicacións, posto
que a Xunta de Galicia é a administración competente para tramitar a
autorización ambiental integrada deste tipo de actividades. Os veciños
teñen o apoio do seu concello, que no Pleno do día 30 de maio
acordaba, por unanimidade, o rexeitamento a este tipo de instalacións
en solo rústico do noso concello.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, en relación ao proxecto
básico e estudo de impacto ambiental dunha planta de xestión de
residuos na antiga canteira de Casalonga (no Concello de Teo), a:
1. Ter en conta a decisión municipal de rexeitar que a instalación de
xestión e tratamento de residuos sexa unha actividade permitida
en solo rústico (conforme ao establecido no artigo 35 da Lei
2/2016, do solo de Galicia) e en solos próximos a zonas
residenciais de Galicia.
2. Á hora de emitir os preceptivos informes, de autorización
ambiental integrada, contando coa participación do Concello de
Teo e os seus veciños e veciñas, ter en conta de forma moi estrita
os elementos de contaminación e inseguranza para os veciños
derivados de:
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a) A instalación dunha balsa de 5.000 metros cúbicos.
b) A posible afectación dos cursos fluviais dos ríos Sar e
Tinto, sitos a uns 1.000 metros da planta.
c) A existencia de edificacións que causarán un impacto
potencial negativo sobre a fauna.
d) Malos cheiros pola trasfega e o almacenamento previo dos
residuos agroindustriais.
e) Ruídos e vibracións polo propio funcionamento da
maquinaria e tránsito de vehículos, que poden perturbar a
animais e persoas en zonas próximas á explotación.
f) Emisións de partículas de gases contaminantes á
atmosfera, que poden ter efectos negativos na contorna.
g) Xeración de residuos semellantes aos urbanos, que
poderían producir, por exemplo, contaminación de solos,
de acuíferos por lixiviados e das augas superficiais.
h) Creación de focos infecciosos coa conseguinte
proliferación de pragas de roedores e insectos.

Pazo do Parlamento, 31 de maio de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/05/2018 13:01:43

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

102335

Grupo Parlamentario

Raúl Fernández Fernández na data 31/05/2018 13:01:49
María Luisa Pierres López na data 31/05/2018 13:01:54
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/05/2018 13:01:58
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á satisfacción das
demandas das plataformas de emigrantes retornados e retornadas en relación coa
tributación das súas pensións e ao cumprimento dos acordos plenarios na materia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradamente como o
actual sistema impositivo non está a contribuír a corrixir as desigualdades económicas
nin para redistribuír a riqueza. Ben ao contrario, as decisións que foron emanando ao
respecto por parte do goberno central foron na dirección contraria e supuxeron grandes
problemas para as maiorías sociais. Un dos sectores máis afectados foi o das e dos
pensionistas galegos e, de forma especial, as e os emigrantes retornados.
Xa desde o ano 2013 tiveron que mobilizarse e organizarse socialmente para dar
resposta ás inxustizas arbitradas pola facenda estatal. Milleiros de galegos e galegas
viron como despois de traballar mesmo décadas fóra de Galiza obtiñan un tratamento
fiscal desigual que os situaban como defraudadores e defraudadoras ao tempo que se ían
coñecendo publicamente os casos de corrupción e malversación de dirixentes do Partido
Popular. Se foran expulsados da súa terra de orixe nos mellores anos da súa vida,
volvían recibir un duro golpe. Porén, a súa vontade incansábel conseguiu forzar cambios

1
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normativos que permitiron, grazas á mobilización popular e á contestación social, que
moitas persoas recuperaran o perdido. A finais do ano 2014, a través da disposición
adicional da Lei 26/2014 introduciuse unha modificación mediante a que de forma
implícita o goberno central viña a recoñecer que a Axencia Tributaria viña realizando
unha interpretación abusiva das disposicións legais. Desta forma, estabeleceuse un
período de regularización e o establecemento dun período voluntario de tributación para
os e as que aínda non teñan realizado a declaración.
Porén, hai que sinalar tamén que estas mudanzas son aínda insuficientes e non
supuxeron unha recuperación global dos dereitos vulnerados nin a tranquilidade para as
diferentes casuísticas. A día de hoxe segue sen existir unha regulación real, clara e xusta
da tributación para os e as emigrantes retornadas. Este colectivo continúa a pé de rúa
para demandar ao goberno español o cumprimento dos convenios bilaterais asinados cos
Estados membros, a eliminación dos expedientes abertos e o impulso de cambios
normativos para homoxeneizar o status das pensións independentemente da súa orixe no
marco do estado español ou no marco estranxeiro.
Unha das ausencias máis significativas é a referente ao tratamento xusto das
pensións de invalidez. Neste sentido, en abril de 2017 o Bloque Nacionalista Galego
impulsaba no Parlamento Galego un acordo ao respecto que foi adiante co seguinte
contido: «O Parlamento insta a Xunta de Galicia a que se demande do Goberno español
que nas negociacións dos convenios de dobre imposición se introduza unha cláusula que
permita o recoñecemento dos certificados de invalidez de calquera dos estados
contratantes para os efectos das obrigas tributarias que podan ter as súas pensións no
país de residencia do ou da pensionista.». Porén, desde entón non se teñen producido
cambios significativos a favor deste colectivo. Máis aínda, temos noticia de feitos
preocupantes ao coñecermos casos que se ben até o momento tiñan rematado con
sentenzas favorábeis cara as e os contribuíntes, comezaban a determinarse como
2
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desestimatorias, visibilizando un cambio de criterio por parte dos operadores xurídicos.
Un cambio de criterio que desde a formación nacionalista vemos con preocupación, xa
que pola parte competente aos organismos administrativos do social tampouco se ten
dado unha mellora e actualización das canles a seguir para solucionar estas situacións,
nin se prevén novos mecanismos que superen a saturación e listas de agarda que existen
na actualidade.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a demandar do goberno
do Estado as seguintes medidas para regularizar e homoxeneizar a tributación das
pensións das e dos emigrantes retornados:
1. Realizar as modificacións oportunas da Lei 35/2006 para o estabelecemento
dun marco homoxéneo para todas as pensións contemplando as exencións de presentar
declaración do IRPF de non superar determinados limiares de renda.
2. Realizar das modificacións oportunas para evitar a retroactividade que
estabelece a disposición adicional primeira da Lei 26/2014, tanto en relación coas
persoas que xa tributaron polas rendas percibidas en exercicios anteriores, así como
aquelas aínda pendentes de tributar.
3. Estabelecer no 2018 dos criterios para a homologación e recoñecemento de
oficio dos certificados de invalidez recoñecidos nos países de procedencia de forma que
se evite a discriminación na exención na tributación destas pensións, as listas de agarda
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no recoñecemento administrativo e a obriga ao recurso xudicial. Así mesmo,
desenvolverase unha campaña informativa específica ao respecto desta cuestión.
4. Demandar que ata a posta en marcha destas medidas sexan freados os
requirimentos enviados ás e aos pensionistas retornados.
5. Tramitar a devolución de oficio dos montantes cobrados indebidamente así
como das sancións aplicadas inxustamente.”

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 31/05/2018 16:54:30
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María Montserrat Prado Cores na data 31/05/2018 16:54:37

Olalla Rodil Fernández na data 31/05/2018 16:54:39

Xosé Luis Bará Torres na data 31/05/2018 16:54:42

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/05/2018 16:54:46

Ana Pontón Mondelo na data 31/05/2018 16:54:49
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Quinteiro Araújo e do seu deputado Davide Rodríguez Estévez, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Dende o 1 de xuño as fincas galegas deben manter unha distancia de 50 metros
sen maleza e cunha distancia entre cada árbore de 7 metros. Ademais, nos 30
primeiros metros non se permiten pinos, acacias ou eucaliptos. A norma foi
modificada para que os concellos poidan ordenar a limpeza dos espazos nos que
existe un maior risco de lumes. A labor fiscalizadora correspóndelles a eles, pero
os gastos da limpeza recaen, en calquera caso, nos propietarios e propietarias dos
terreos.

As multas por vulnerar a normativa van dende os 100 euros por non limpar a
finca, ata os 100.000 por reforestar con especies prohibidas, pasando pola franxa
dos 300 aos 3.000 euros no caso de que se abandone unha parcela pertencente a
unha concentración parcelaria. Se os incumprimentos provocan ou agravan un
incendio, os costes de extinción tamén poderían ser requiridos aos propietarios
ou propietarias.

Particulares, comunidades de montes, axentes forestais e a FEGAMP coinciden
en que non houbo tempo dabondo para cumprir e facer cumprir a normativa,
tanto polas dificultades propias da labor, como pola falta de medios humanos e
materiais. Certas características do monte galego, como, por exemplo, as fincas
con numerosos donos ou as choivas copiosas que alterna con episodios de moito

102342

sol, provocando o crecemento veloz da maleza, complican moito a limpeza do
monte.

Dende os concellos xa se advertiu á Xunta de Galicia en numerosas ocasións que
non son quen de facer a labor de vixilancia que o Goberno espera deles xa que
non conta co persoal suficiente para, entre outras cousas, identificar as parcelas
que precisan mantemento, así como os propietarios ou propietarias das mesmas.

Aínda que o traballo de limpeza é un deber dos donos e donas das terras e son os
Concellos os que deben velar por que se leva a cabo, a Xunta de Galicia ten que
garantir que se ten acceso aos medios necesarios para que se execute e se faga
executar en tempo e forma. Isto, como vemos, non está sucedendo.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a dotar aos concellos de persoal
suficiente para identificar as parcelas e facer un seguimento daquelas que
presentan maiores riscos en caso de lumes.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018.

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Davide Rodríguez Estévez,

Voceiro do G.P. de En Marea

Deputada e deputado do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 31/05/2018 17:24:29

David Rodríguez Estévez na data 31/05/2018 17:24:36

Luis Villares Naveira na data 31/05/2018 17:24:47
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Á MESA DO PARLAMENTO

Francisco Casal Vidal, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para o súa resposta oral en Pleno, relativa ao Plan Estratéxico do Estado para o
desenvolvemento dos drons.

O pasado mes de marzo o Ministerio de Fomento presentou o Plan Estratéxico
para o desenvolvemento do sector civil dos drons en España 2018-2021, co
obxectivo prioritario de desenvolver a innovación e o desenvolvemento
tecnolóxico neste sector.

Este Plan Estratéxico ten un obxectivo transversal e multidisciplinar e pretende
definir e ordenar o marco de actuación para mellorar a competitividade e o
liderado das empresas do sector, polo que, nos próximos anos, pódense
fortalecer, madurar e medrar, situando a España como un referente internacional
neste campo.

Ademais, este Plan Estratéxico inclúe medidas para impulsar o apoio ás empresas
co obxectivo de acceder a programas de financiamento, especialmente en Europa,
como no caso da H2020, para continuar avanzando nº I+D+i, peza clave para o
desenvolvemento do sector.

O plan, identifica catro eixes estratéxicos, que deben axudar a ordenar as
diferentes liñas de actuación. Estes eixes están estruturados, á súa vez, en 8 liñas
estratéxicas, que se especifican en 29 iniciativas.

O Plan tamén inclúe os diferentes mecanismos de xestión, coordinación e
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seguimento, que se articulan a través dun comité directivo e outro comité de
coordinación e seguimento cuxo obxectivo é que as iniciativas incluídas no
documento sexan implementadas de forma eficiente.

O 30 de abril finalizou un proceso de consulta aberta no que todas as partes
interesadas poderían participar na preparación da versión final do Plan
Estratéxico, enviando os seus comentarios.

Tendo en conta que a Xunta de Galicia realiza un esforzo orzamentario moi
importante neste sector que debe situar Galicia como unha das principais
autonomías nesta tecnoloxía, imaxinamos que tería unha participación moi activa
no desenvolvemento deste Plan Estratéxico do Estado.

Por todo elo, En Marea presenta a seguinte Pregunta ao Goberno para a súa
resposta oral en Pleno:

-

Que contribucións concretas fixo a Xunta de Galicia, aos eixes
estratéxicos e ás iniciativas do Plan Estratéxico do Estado, para o
desenvolvemento dos drons?

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2018.

Asdo.: Francisco Casal Vidal,
Deputado do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 25/05/2018 13:18:01
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A Mesa do Parlamento
María Antón Vilasánchez, Paula Prado del Río, Jaime Castiñeira Broz, Martín
Fernández Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trénor López, Daniel Varela Suanzes-Carpegna e Diego Calvo
Pouso, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Santiago de Compostela, meta dos Camiños de Santiago recibe cada ano miles de
peregrinos que, por calquera das rutas xacobeas, achéganse á tumba do Apóstolo.
A peregrinación é unha viaxe persoal e interior a través dun territorio físico que pode
condicionar a percepción da propia peregrinación.
En consecuencia, o Partido Popular de Galicia incluíu no programa electoral co que
obtivo a confianza maioritaria dos galegos en setembro de 2016, o seguinte
compromiso: “Posta en valor e integración paisaxística dos Camiños de Santiago na
entrada a Compostela, para o ano 2020 (porque o ano 2021 será de novo Ano
Xubilar)”, engadindo que “Desenvolveranse as actuacións necesarias e baseadas en
criterios paisaxísticos, urbanísticos, culturais, socioeconómicos e de loxística urbana,
porque hai que potenciar as oportunidades e os valores actuais dos Camiños de
Santiago, e tamén dar resposta ás necesidades do peregrino do século XXI. Para
lograr a efectividade destes investimentos sustentables, impulsaranse fórmulas de
coordinación transversal entre os diferentes órganos da Xunta de Galicia, da
Administración Xeral do Estado e da administración local”.
En cumprimento dese compromiso, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de
Infraestruturas e Vivenda, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, decidiu
destinar un investimento de preto de 5 millóns de euros para a execución da
integración paisaxística dos Camiños de Santiago no termo municipal de Santiago de
Compostela, particularmente no Camiño francés, desde a baixada do Monte do gozo,
do Camiño Portugués no tramo que chega ao Mosteiro de Conxo e o Camiño inglés
para o tránsito a través do polígono do Tambre e fronte ao cemiterio de Boisaca.
Para este fin, asinouse un protocolo de actuación co Concello de Santiago e outros
departamentos da Xunta de Galicia con competencias na materia, como a Axencia de
Turismo de Galicia ou a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
A Consellería de Infraestruturas e Vivenda, a través da Axencia Galega de
Infraestruturas adxudicou o pasado 11 de setembro de 2017 o expediente de licitación
da redacción dos proxectos de construción e control e vixilancia de obras.
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Neste momento, a redacción do proxecto do Camiño Inglés está practicamente
finalizado o que permitirá iniciar a licitación da obra nun prazo curto, o que sen dúbida
servirá para que este Camiño, que está incrementando o número de peregrinos de
xeito importante, presente unha mellora substancial no seu tramo final, na chegada á
meta.
Polo exposto os deputados asinantes do formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que horizonte temporal manexa a Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a
licitación e execución da obra para a adecuación paisaxística do Camiño Inglés no
termo municipal de Santiago de Compostela ?

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
Maria Antón Vilasánchez na data 25/05/2018 13:36:20
Paula Prado Del Río na data 25/05/2018 13:36:27
Jaime Castiñeira Broz na data 25/05/2018 13:36:36
Martín Fernández Prado na data 25/05/2018 13:36:43
Jacobo Moreira Ferro na data 25/05/2018 13:36:50
Marta Novoa Iglesias na data 25/05/2018 13:37:01
María Julia Rodriguez Barreira na data 25/05/2018 13:37:09
Gonzalo Trenor López na data 25/05/2018 13:37:17
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 25/05/2018 13:37:25
Diego Calvo Pouso na data 25/05/2018 13:37:33
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A Mesa do Parlamento
María Antón Vilasánchez, Paula Prado del Río, Jaime Castiñeira Broz, Martín
Fernández Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trénor López, Daniel Varela Suanzes-Carpegna e Diego Calvo
Pouso, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Santiago de Compostela, meta dos Camiños de Santiago recibe cada ano miles de
peregrinos que, por calquera das rutas xacobeas, achéganse á tumba do Apóstolo.
A peregrinación é unha viaxe persoal e interior a través dun territorio físico que pode
condicionar a percepción da propia peregrinación.
En consecuencia, o Partido Popular de Galicia incluíu no programa electoral co que
obtivo a confianza maioritaria dos galegos en setembro de 2016, o seguinte
compromiso: “Posta en valor e integración paisaxística dos Camiños de Santiago na
entrada a Compostela, para o ano 2020 (porque o ano 2021 será de novo Ano
Xubilar)”, engadindo que “Desenvolveranse as actuacións necesarias e baseadas en
criterios paisaxísticos, urbanísticos, culturais, socioeconómicos e de loxística urbana,
porque hai que potenciar as oportunidades e os valores actuais dos Camiños de
Santiago, e tamén dar resposta ás necesidades do peregrino do século XXI. Para
lograr a efectividade destes investimentos sustentables, impulsaranse fórmulas de
coordinación transversal entre os diferentes órganos da Xunta de Galicia, da
Administración Xeral do Estado e da administración local”.
En cumprimento dese compromiso, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de
Infraestruturas e Vivenda, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, decidiu
destinar un investimento de preto de 5 millóns de euros para a execución da
integración paisaxística dos Camiños de Santiago no termo municipal de Santiago de
Compostela, particularmente no Camiño francés, desde a baixada do Monte do gozo,
do Camiño Portugués no tramo que chega ao Mosteiro de Conxo e o Camiño Inglés
para o tránsito a través do polígono do Tambre e fronte ao cemiterio de Boisaca.
Para este fin, asinouse un protocolo de actuación co Concello de Santiago e outros
departamentos da Xunta de Galicia con competencias na materia, como a Axencia de
Turismo de Galicia ou a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
A Consellería de Infraestruturas e Vivenda, a través da Axencia Galega de
Infraestruturas adxudicou o pasado 11 de setembro de 2017 o expediente de licitación
da redacción dos proxectos de construción e control e vixilancia de obras.
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O Camiño Francés é o Camiño por excelencia xa que é o Camiño polo que transitan
máis do 60 % dos peregrinos que se achegan ata Santiago.
Ademais, discorre por unha parte urbana que ten unha alta densidade de tráfico ao ser
unha das saídas naturais cara ao norte ou cruza viarios importantes como a Avenida
de Lugo.
Neste sentido, as propostas do equipo redactor do proxecto de adecuación paisaxística
deben ter en consideración as particularidades do Camiño francés en múltiples
aspectos pero particularmente na mobilidade funcional da cidade.
Polo exposto os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que horizonte temporal ten previsto a Consellería de Infraestruturas e Vivenda para o
remate da redacción do proxecto, licitación e obra do proxecto de adecuación
paisaxística do Camiño Francés no termo municipal de Santiago de Compostela ?

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
Maria Antón Vilasánchez na data 25/05/2018 13:42:01
Paula Prado Del Río na data 25/05/2018 13:42:09
Jaime Castiñeira Broz na data 25/05/2018 13:42:18
Martín Fernández Prado na data 25/05/2018 13:42:25
Jacobo Moreira Ferro na data 25/05/2018 13:42:33
Marta Novoa Iglesias na data 25/05/2018 13:42:40
María Julia Rodriguez Barreira na data 25/05/2018 13:42:48
Gonzalo Trenor López na data 25/05/2018 13:42:57
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 25/05/2018 13:43:08
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Diego Calvo Pouso na data 25/05/2018 13:43:15

102352

A Mesa do Parlamento
María Antón Vilasánchez, Paula Prado del Río, Jaime Castiñeira Broz, Martín
Fernández Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trénor López, Daniel Varela Suanzes-Carpegna e Diego Calvo
Pouso, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Santiago de Compostela, meta dos Camiños de Santiago recibe cada ano miles de
peregrinos que, por calquera das rutas xacobeas, achéganse á tumba do Apóstolo.
A peregrinación é unha viaxe persoal e interior a través dun territorio físico que pode
condicionar a percepción da propia peregrinación.
En consecuencia, o Partido Popular de Galicia incluíu no programa electoral co que
obtivo a confianza maioritaria dos galegos en setembro de 2016, o seguinte
compromiso: “Posta en valor e integración paisaxística dos Camiños de Santiago na
entrada a Compostela, para o ano 2020 (porque o ano 2021 será de novo Ano
Xubilar)”, engadindo que “Desenvolveranse as actuacións necesarias e baseadas en
criterios paisaxísticos, urbanísticos, culturais, socioeconómicos e de loxística urbana,
porque hai que potenciar as oportunidades e os valores actuais dos Camiños de
Santiago, e tamén dar resposta ás necesidades do peregrino do século XXI. Para
lograr a efectividade destes investimentos sustentables, impulsaranse fórmulas de
coordinación transversal entre os diferentes órganos da Xunta de Galicia, da
Administración Xeral do Estado e da administración local”.
En cumprimento dese compromiso, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de
Infraestruturas e Vivenda, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, decidiu
destinar un investimento de preto de 5 millóns de euros para a execución da
integración paisaxística dos Camiños de Santiago no termo municipal de Santiago de
Compostela, particularmente no Camiño francés, desde a baixada do Monte do gozo,
do Camiño Portugués no tramo que chega ao Mosteiro de Conxo e o Camiño inglés
para o tránsito a través do polígono do Tambre e fronte ao cemiterio de Boisaca.
Para este fin, asinouse un protocolo de actuación co Concello de Santiago e outros
departamentos da Xunta de Galicia con competencias na materia, como a Axencia de
Turismo de Galicia ou a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
A Consellería de Infraestruturas e Vivenda, a través da Axencia Galega de
Infraestruturas adxudicou o pasado 11 de setembro de 2017 o expediente de licitación
da redacción dos proxectos de construción e control e vixilancia de obras.
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A Consellería de Infraestruturas e Vivenda reforzou o seu compromiso coa posta en
valor dos Camiños, ampliando os obxectivos marcados ao inicio deste complexo
expediente, en aras de acadar a mellora estética e funcional do Camiño, coa intención
de construír unha identidade homoxénea e ofrecer a máxima calidade á experiencia do
peregrino.
Neste sentido, faise necesario trasladar este compromiso ao proxecto e rematar a
redacción do proxecto de adecuación paisaxística do Camiño Portugués o único
Camiño que, no seu percorrido polo termo de Santiago de Compostela, discorre a
carón do único BIC existente fóra do Casco Histórico da cidade.
Polo exposto os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que novos obxectivos e actuacións de mellora se pretenden incluír no proxecto de
adecuación paisaxística do Camiño Portugués no termo municipal de Santiago de
Compostela ?

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
Maria Antón Vilasánchez na data 25/05/2018 13:45:59
Paula Prado Del Río na data 25/05/2018 13:46:21
Jaime Castiñeira Broz na data 25/05/2018 13:46:34
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Martín Fernández Prado na data 25/05/2018 13:46:42
Jacobo Moreira Ferro na data 25/05/2018 13:46:52
Marta Novoa Iglesias na data 25/05/2018 13:47:06
María Julia Rodriguez Barreira na data 25/05/2018 13:47:15
Gonzalo Trenor López na data 25/05/2018 13:47:24
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 25/05/2018 13:47:32
Diego Calvo Pouso na data 25/05/2018 13:47:39
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores Toja
Suárez, Julio Torrado Quintela, Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada
Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.

A sentenza da Sala do Contencioso da Audiencia Nacional do pasado día 8 de
marzo de 2018, en recurso número 310/2015, confirmou a correspondente
resolución do Tribunal Económico Administrativo Central do 5 de febreiro de
2015 sobre os acordos da Administración tributaria de liquidación e sanción polo
Imposto de Sociedades, por importes de 6.059.636,41 euros e de 3.220.763,25
euros, á compañía BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS,
S.L. (antes AVINCIS MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS, S.L. e
antes INAER AVIATION GROUP, S.L.), por celebración de negocios xurídicos
simulados (“préstamos participativos” dentro do grupo empresarial) para
defraudar á facenda pública.

Como queira que a devandita compañía mercantil, ou algunha ás que sucedeu,
puidese ser adxudicataria de contratos no ámbito do sector público autonómico,
cómpre analizar se con motivo da situación fiscal confirmada pola Audiencia
Nacional algún dos contratos poida incorrer en supostos de nulidade e se se
aprecian ou apreciaron, de ser o caso, polos órganos de contratación autonómicos
circunstancias de prohibición para contratar que afectan a este grupo empresarial.

Polo exposto os deputados e as deputadas que asinan preguntan:

Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para verificar os contratos que a
compañía BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS, S.L. (antes
AVINCIS MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS, S.L. e antes INAER
AVIATION GROUP, S.L.) puidese ter formalizado no ámbito do sector público
autonómico e a posible concorrencia de causas de prohibición para contratar nesta
mercantil que afectasen a validez dos contratos?

Pazo do Parlamento, 25 de maio de 2018
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 25/05/2018 18:41:01
Patricia Vilán Lorenzo na data 25/05/2018 18:41:17
María Dolores Toja Suárez na data 25/05/2018 18:41:24
Julio Torrado Quintela na data 25/05/2018 18:41:36
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 25/05/2018 18:41:44
Abel Fermín Losada Álvarez na data 25/05/2018 18:41:47
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, 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
oral en Pleno.

Nas pasadas semanas a Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental da
Secretaría de Estado de Medio Ambiente tivo en período de consultas a avaliación do
impacto ambiental dos proxectos de parques eólicos promovidos pola empresa GREEN
CAPITAL POWER, S.L.; coñecidos como Ardemil (Ordes), A Pobra (Mesía) e
Labandeira (Vilasantar). O coñecemento destes proxectos por parte dos concellos
afectados foi moi tardía pois a faísca saltou nos últimos días do prazo de alegacións. Era
tal o despropósito e a falsidade de datos contidos e foi tal a alarma creada que a mesma
empresa comunicou ós respectivos alcaldes que desistía deles. Pero a verdade é que
seguen activos en fase de consultas na páxina Web do Ministerio.
O que non se sabía é que a mesma empresa tiña xa desde outubro de 2017
presentada unha solicitude ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria de polo
menos 2 novos parques na comarca, pois se están a tramitar na Dirección Xeral de
Enerxía e Minas expedientes de autorización administrativa previa á construción de
dous PARQUES EÓLICOS – os denominados MONTE INXERIO (Ordes e Cerceda) e
GASALLA (Frades e Mesía)- na Comarca de Ordes, promovidos por Green Capital
Power ao amparo da Lei 8/2009, sen que ata a data actual se enviase comunicado oficial
a ningún dos Concellos afectados.
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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

Os efectos da instalación dos aeroxeradores na poboación, na paisaxe e a
contaminación acústica que ocasionan están a xerar un importante rexeitamento das
veciñas e dos veciños destes concellos, cun territorio maiormente marcado polo seu
óptimo aproveitamento rural, agrícola, gandeiro e forestal; o que suscita adoptar un
criterio razoable de que nos atopamos en espazos territoriais non axeitados para a
instalación de parques eólicos e as infraestruturas paralelas que levan aparelladas.
Se atendemos as localizacións e características dos elementos de cada un destes
parques eólicos, e analizando as localizacións propostas pola promotora, resulta
inadmisible e inaceptable a colocación destes aeroxeradores, dun xeito significativo e
relevante pola súa afección á poboación, dado que en concellos como os nosos, cuxos
núcleos rurais de asentamento se encontran moi diseminados, ou inclusive coa
existencia de vivendas illadas, a pretendida localización destes é moi próxima ás
vivendas, a pesar de tratar de xustificar os 500 metros que marca o plan eólico galego. O
efecto sombra, a reflexión solar e o ruído, capaz de afectar tanto ao oído humano como
ao seu sistema nervioso, resultarán nocivos para a saúde das veciñas e dos veciños.
Ademais, non podemos obviar que a transformación da paisaxe resulta
irreversible dada a orografía do terreo do noso contorno, tanto polo tamaño dos
aeroxeradores como polos demais elementos do parque (edificacións auxiliares, vías
internas, rede eléctrica, etc.). Igualmente a avifauna vese seriamente afectada, pola
afección non só do seu hábitat senón tamén dos seus costumes, así coma das
consecuencias negativas para o solo e a auga.
En canto ás figuras de protección medioambiental, cómpre recordar que na nosa
comarca se atopa: o espazo protexido LIC río Tambre así como espazos de Rede Natura;
espazos naturais de interese local de acordo co disposto na Lei 9/2001, de 21 de agosto,
de Conservación da Natureza; parte do espazo sitúase dentro da Reserva da Biosfera

2

102359

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

denominada “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”; así como o trazado do Camiño
de Santiago (Camiño Inglés).
Para rematar, cómpre engadir que nos atopamos nunha comarca cunha alta
porcentaxe de terreos sometidos a procesos de concentración parcelaria, que no caso de
Frades, Mesía e Oroso aproxímase ao 100% do seu territorio, e en Ordes supera o 80%;
e que no caso concreto dos dous parques mencionados afecta integramente terreos cun
alto potencial de aproveitamento do solo, ben sexa nas terras de labor desde o punto de
vista agrícola e gandeiro, como nas terras a monte para un óptimo aproveitamento
forestal.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten coñecemento a Xunta de Galicia das incoherencias

dos proxectos de

Parques Eólicos de MONTE INXERIO E GASALLA promovidos pola empresa Green
Capital Power e cal é a súa valoración?

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/05/2018 10:41:41

María Montserrat Prado Cores na data 28/05/2018 10:41:46

Ana Pontón Mondelo na data 28/05/2018 10:41:48

Olalla Rodil Fernández na data 28/05/2018 10:41:49

Noa Presas Bergantiños na data 28/05/2018 10:41:51

Xosé Luis Bará Torres na data 28/05/2018 10:41:52
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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, presenta a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa á demora do procedemento para o recoñecemento, declaración e
cualificación do grao de discapacidade.

A OMS define a discapacidade como un termo xeral que abarca as deficiencias,
as limitacións da actividade e as restricións da participación. As deficiencias son
problemas que afectan a unha estrutura ou función corporal: as limitacións da actividade
son dificultades para executar accións ou tarefas e as restricións da participación son
problemas para participar en situacións vitais.
Por conseguinte, a discapacidade é un fenómeno complexo que reflexa unha
interacción entre as características do organismo humano e as características da
sociedade na que vive.
A orde de 25 de novembro de 2015 pola que se regula o procedemento para o
recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, e a organización e
funcionamento dos órganos técnicos competentes. No artigo 8 establece como prazo
máximo para resolver o recoñecemento de grao 3 meses para instrución e resolución de
expediente, data a partir da cal se desestima por silencio administrativo segundo o artigo
9, e tendo obriga a Administración de resolver expresamente.
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Estas limitacións ou restricións impiden en gran parte das persoas, ou os
coidadores principais destas, que solicitan a valoración de grao o normal
desenvolvemento da súa vida laboral ocasionando baixas reiteradas, Incapacidades ou
mesmo a expulsión (por despedimento) do mundo laboral. Isto conleva unha
diminución importante de ingresos da unidade familiar, que na maioría das ocasións vai
acompañada tamén nun aumento de gastos derivados do desprazamento (e gasto de
parking) a consultas médicas, probas diagnósticas, tratamentos e/ou rehabilitación,
gastos de fármacos algúns deles non subvencionados e outros gastos derivados da
enfermidade ou lesión pola que se solicita o recoñecemento do grao. Teñen que pagar
un elevado custe: e perdida de saúde e os gastos que ocasiona.
A falta de recoñecemento de grao supón a demora ao accesos de determinados
beneficios sociais que poden supoñer unha mellora no económico da unidade familiar, o
acceso a formación ou facilidades para acceder a un novo emprego.
Todo isto leva consigo o risco da exclusión social, derivada dunha situación que
impide a desenvolver o seu traballo e vida normal por unha deficiencia que limita a
actividade e restrinxe a participación na vida normal, que xa é suficientemente grave,
como para aínda por riba agravala máis levando a súa vida a un grao de pobreza
extrema que impide tanto aos afectados/as como ao seu entorno familiar levar unha vida
normal.
A Administración ten a obriga de corrixir estas situacións, para que ningunha
persoas se sinta excluída e apartada dunha vida digna, e debe facilitar coa máxima
urxencia posible a valoración dos graos de discapacidade, para poder beneficiarse de
todas as melloras sociais e laborais, para non correr o risco de exclusión social tanto da
persoa afectada como do seu entorno familiar.
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A realidade é que as persoas que están agardando a que se instrúa e resolva o
expediente teñen que agardar unha media de meses para ser citadas para a súa
valoración en Galiza, sendo na provincia de Pontevedra a situación dramática, chagando
a tres anos de agarda. Existe unha entrada media de 4.500 expedientes anuais e a media
dos que se resolven é de 3000, co que cada ano vanse acumulando como mínimo 1.500
sen resolver. Estamos diante dun problema estrutural, que non se resolve con parches
como o anunciado de contrato de equipos de forma temporal.

Estas son as razóns polas que se formulan as seguintes preguntas para resposta
oral en comisión:
Cal é a razón de non dotar de xeito permanente dos equipos precisos para dar
respostas ao problema estrutural existente de falta de persoal dos equipos EVO?

Santiago de Compostela, 28 de maio 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
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Asinado dixitalmente por:
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Ana Pontón Mondelo na data 28/05/2018 12:14:24

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/05/2018 12:14:25

Olalla Rodil Fernández na data 28/05/2018 12:14:27

Noa Presas Bergantiños na data 28/05/2018 12:14:28

Xosé Luis Bará Torres na data 28/05/2018 12:14:29
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno.

O pasado 25 de xaneiro de 2018 o Pleno da Corporación Municipal de
Vigo deulle o visto bo á Aprobación Inicial da Segunda Modificación Puntual do
Plan Parcial de San Paio de Navia, promovido pola Xunta de Galiza.
No proceso de información pública presentáronse máis de 2.500
alegacións, o que pon de manifesto un amplo rexeitamento social e veciñal a
aspectos centrais da modificación do Plan. Unha boa parte das alegacións foron
promovidas pola Asociación Veciñal Vigo Novo de Navia, que propoñen
cambios substanciais en aspectos centrais do proxecto que teñen que ver coa
calidade de vida como a edificabilidade, a mobilidade, as zonas verdes, os
equipamentos socieducativos ou a protección contra o ruído.
As alegacións presentadas propoñen modificacións nos seguintes
aspectos:
a) Número de vivendas:
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Diante do incremento significativo das vivendas que se prevé construír,
que pasan das 613 previstas en anteriores plans a 1.180 e tendo en conta que o
total das vivendas, contando coas 3.732 xa construídas sería de 5.525 vivendas ao
final da promoción, as alegacións veciñais propoñen
- Unha redución significativa das vivendas a construír levándoas ás 613
inicialmente previstas.
- Supresión das tipoloxías con alturas superiores a Baixo+II+baixo
cuberta.

b) Zonas verdes e preservación da masa forestal:
As alegacións veciñais formulan as seguintes propostas:
-A adecuación das zonas verdes, lecer, edificacións e rede viaria ás masas
forestais aínda existentes. Nomeadamente, e sen descartar a protección do resto
das masas forestais, a eliminación do viario-continuidade da rúa

As

Teixugueiras na Etapa IIIB en dirección a rúa Tomada, para salvar na súa
integridade a carballeira existente.
- Enlace desde o final da rúa As Teixugueiras (dirección oeste), cunha
“pista verde” co actual paseo do Lagares.
- Desenvolvemento, acondicionamento e seguimento dos espazos verdes
existentes.
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- Provisión masiva de árbores autóctonas no actual parque.

c) Rede viaria:
Tal e como se recolle nas alegacións veciñais, un dos maiores problemas
que ten a veciñanza de Navia e a conectividade coa súa contorna: en dirección
centro urbano de Vigo pola avenida de Castelao, en dirección norte (através da
avenida de Europa) e en dirección oeste (coa antiga parroquia de Navia e Samil).

Para paliar estes problemas, propóñense as seguintes medidas
- Entrada-Saída de As Teixugueiras á Avda. de Europa diferente, e máis
directa, que a proposta nesta 2ª Modificación.
- Entrada-Saída do túnel xa existente baixo o cinto de circunvalación (á
altura da rúa As Teixugueiras nºs 5-7), prolongándoo ata as rúas Porriño e
Baiona.
- Soterramento da VG-20.
Devolución ao PAU de Navia dos terreos ocupados pola VG-20 no seu
paso polo barrio, propoñendo o seu soterramento e recuperación da superficie
liberada para uso e de lecer veciñal. Caso de aceptar esta proposta, evidentemente
modificaría a proposta nº 2 deste apartado das alegacións que pasaría a ser un
viario de conexión co barrio de Coia en superficie.
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- Eliminación das entradas e saídas nos novos viarios propostos na
modificación que conectan coas rúas San Paio de Navia e Xuncal ata que non se
desenvolvan as pezas urbanísticas de Casaliños, Tomada e Torre situadas fora do
ámbito do Pau. A introdución de máis tráfico por eses viarios supoñería o seu
colapso cando non o motivo de graves accidentes.

d) Estacionamentos en superficie
Nesta segunda modificación puntual o incremento da dotación de prazas
de estacionamento faise á conta da redución de 17.716 m2 en zonas verdes tan
“sensibles” como son as situadas entre edificios ou directamente enfronte, e/ou a
poucos metros das vivendas.
Por conseguinte, as alegacións propoñen as seguintes modificacións:
- A supresión da proposta dos novos aparcadoiros reflectida no plano da
páxina 54 da Memoria Xustificativa por ir en detrimento da superficie total de
zonas verdes tan necesitadas neste barrio .
- Cambio nas rúas Ufas e Lamelas do aparcadoiro en liña a aparcadoiros
en batería, nos dous sentidos de circulación.

e) Equipamentos educativos, culturais e sociais:
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Ante a actual necesidade de prazas para Educación Secundaria, e a
demanda de espazos sociais e de lecer, que faciliten o enraizamento no barrio, as
alegacións

formulan

as

seguintes

propostas:

- Reserva efectiva e planificada para uso exclusivo educativo (Instituto de
Educación Secundaria) das parcelas EQ-III-B e EQ-V-2.
-Reserva efectiva e planificada para uso social en xeral (locais sociais e
veciñais, con espazos multiusos, salón de actos ou biblioteca de barrio) das
parcelas EQ-V-2 EQ-IV-B e EQ-V-1.

f) Protección acústica
O estudo acústico que acompaña a 2ª Modificación do Plan Parcial de
Navia presenta dúas eivas importantes e que condicionan as propostas de
protección:
É un estudo que se iniciou no 2012 e finalizou no 2013. Nas datas nas que
andamos, ano 2018, polos incrementos importantes de habitantes como de
vehículos e a apertura de novas instalacións, parece evidente que se os resultados
do estudo fosen actualizados variarían considerablemente.
Non contempla un impacto do tráfico rodado para o resto das etapas xa
executadas, e por tanto a ausencia de medidas correctoras.
É por iso que as alegacións veciñais propoñen:
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- A elaboración dun novo estudo acústico actualizado, incorporando a
previsión das futuras vivendas, viarios e habitantes.
- A incorporación das medidas correctoras necesarias tanto para as etapas
contempladas nesta 2ª Modificación como para as etapas I, II e IIIA.

Por todo isto formúlanse a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten previsto a Xunta de Galiza atender as demandas da veciñanza de
Navia recollidas nas alegacións á Segunda Modificación Puntual do Plan Parcial
de San Paio de Navia?

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018

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

Xosé Luis Bará Torres na data 28/05/2018 12:54:04

María Montserrat Prado Cores na data 28/05/2018 12:54:11

Ana Pontón Mondelo na data 28/05/2018 12:54:13

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/05/2018 12:54:15

Olalla Rodil Fernández na data 28/05/2018 12:54:16

Noa Presas Bergantiños na data 28/05/2018 12:54:17
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Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Green Capital Power S. L. proxecta construír dous parques eólicos na comarca de
Ordes, o de GASALLA e o do MONTE INXERIO. Segundo parece, ámbolos
dous van recibir a declaración de interese especial por parte do Consello da
Xunta de Galicia.

O parque eólico de Gasalla vaise situar nos concellos de Frades e Mesía,
afectando ao solo agrario dunha importante zona de produción leiteira. O lugar
xa padece na actualidade a presión dos proxectos mineiros da empresa Erimsa,
moi prexudiciais para as explotacións do lugar.

O parque do Monte Inxerio estará situado nos concellos de Ordes e Cerceda,
preto do vertedoiro da Areosa, da planta de Gesuga, da liña do AVE e da central
térmica de Meirama. Non fai falta subliñar os impactos que todas estas
instalacións teñen para a natureza e a paisaxe.

A empresa promotora intenta promover tamén outros parques eólicos na
comarca –o da Pobra, o de Ardemil e o de Lavandeira–, situados uns a
continuación dos outros. Deste xeito, estase a fracciona un proxecto de enorme
envergadura, coa finalidade de ocultar á cidadanía o seu impacto real.

102373

A construción dos parques eólicos na comarca de Ordes tería consecuencias
negativas para a contorna e para a economía.

A normativa galega obriga a construír os parques a 500 metros dos fogares, aínda
que diversos estudos defenden que para a potencia que se pretende instalar a
distancia prudente sería de 6 quilómetros. Contravindo estas indicacións, no caso
que nos ocupa preténdese situar algúns dos muíños a tan só 80 metros das casas.
Os xeradores de 150 metros provocarían un impacto visual moi negativo na
paisaxe, prexudicando a experiencia do Camiño Inglés e dos seus fitos
patrimoniais (castros, igrexas, mámoas, cruceiros...). Danarían, polo tanto, ao
sector turístico dos concellos da zona.

Os prexuízos económicos que causarían os parques non serían compensados de
ningún xeito.

En definitiva, os parques eólicos da comarca de Ordes serían un negocio ben
rendible para a empresa promotora, pero unha carga nociva para a veciñanza, o
medio ambiente e a economía local. Así, non tería sentido que foran declarados
de “especial interese”, xa que, segundo a Lei 5/2017, dita declaración precisa da
“súa especial incidencia e beneficios no ámbito industrial, social e territorial”.

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno:
 Cales son os beneficios no ámbito social, territorial e laboral que terían os
parques eólicos nos concellos da comarca de Ordes?

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
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Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Deputados do G.P de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 28/05/2018 13:41:53

Marcos Cal Ogando na data 28/05/2018 13:41:58
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Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O 30 de decembro do ano pasado, o Ministerio de Fomento inaugurou unha
ampliación da ponte de Rande que nin sequera estaba rematada. As súas obras
continúan aínda hoxe e están a producir atascos interminables.

A situación foi denunciada polos concellos afectados (Vigo, Redondela, Cangas
e Moaña), así como pola Cámara de Comercio, a Confederación de Empresarios
e a Valedora do Pobo, Milagros Otero e o conxunto da oposición no Parlamento.
O seu razoamento é que cando os tempos de viaxe aumentan significativamente,
a autopista non ofrece o servizo que lle corresponde e, consecuentemente, os
condutores e condutoras non deberían pagar por el.

Non é a primeira vez que a concesionaria da AP-9 recibe críticas semellantes. A
Valedora do Pobo defendeu o mesmo no 2014 e no 2017, chegando a afearlle á
xestora da Autopista do Atlántico que non levantase as barreiras durante os
embotellamentos. En febreiro deste ano, a Cámara de Comercio de Vigo,
Pontevedra e Vilagarcía máis a Confederación de Empresarios de Pontevedra
denunciaron tamén os incumprimentos dos prazos das obras da ponte de Rande e
da A-55, facendo fincapé nos prexuízos económicos que os retrasos estaban a ter
no tecido empresarial.

Facéndose eco do anterior, a Fiscalía de Pontevedra decidiu abrir dilixencias para
investigar os continuos colapsos que sofre a AP-9 por mor das obras de
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ampliación na ponte de Rande e nos enlaces de Cangas e Teis, executadas por
Audasa. A investigación podería culminar cunha Acción Colectiva de Cesación
por parte da Fiscalía de Pontevedra co obxecto de solicitar á empresa
concesionaria a indemnización ou restitución aos usuarios afectados polas
cantidades aboadas durante os atascos.

Trala toma de posición dos concellos, dos empresarios, dos transportistas, dos
condutores e condutoras, da Valedora do Pobo, da oposición e da Fiscalía, o
Presidente da Xunta decidiu pronunciarse ao respecto. Cómpre dicir que non foi
sen tempo. Así, Núñez Feijóo manifestouse a favor de que as retencións
repercutisen na tarifa, facendo súa a argumentación dos axentes mencionados.

As declaracións de Feijóo arrastran un poso de hipocrisía e oportunismo que é
moi difícil ignorar, xa que o Goberno da Xunta forma parte da comisión da AP-9
que creou Fomento. O lugar para defender a eliminación das peaxes era esa
comisión, pero ou ben o Partido Popular non o fixo, ou ben o fixo, pero carece da
capacidade política para facerse valer ante Audasa.

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno:

-

Que ten feito a Xunta de Galicia ante este atropelo de Audasa coa
complicidade de Fomento?
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.
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Marcos Cal Ogando na data 28/05/2018 14:00:46

Antón Sánchez García na data 28/05/2018 14:00:51
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Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O pasado 21 de maio o director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez
Martínez, comunicou á Comisión de Seguimento do Plan de Saneamento Local
da Ría de Pontevedra que, para garantir que en 25 anos non será necesario facer
grandes reformas na depuradora de Os Praceres, se proxectará unha ampliación
que duplicará a capacidade das actuais instalacións.

A actuación da Xunta tería dúas fases, unha inmediata e outra nunha data
indeterminada. O inicio das obras dependerá de que Costas dea a concesión dos
actuais terreos á Xunta, algo que xa se está tramitando.

Na primeira fase, levaríanse a cabo os traballos de modificación e mellora das
actuais instalacións. Na segunda, máis controvertida, executaríanse as
instalacións restantes, previsiblemente nos terreos adxacentes á actual EDAR.
Augas de Galicia traballa neste momento no proxecto desta segunda fase, que
terá que contar coa ampliación da concesión de Costas.

A ampliación da EDAR só podería efectuarse ou ben na actual concesión de
ENCE ou ben no que foi o campo de fútbol de Lourizán. Tanto a confraría local
como os veciños e veciñas da zona manifestáronse xa en contra de que a
depuradora ocupe este segundo espazo, pois dispararía os efectos nocivos que a
depuradora ten no lugar.
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O director de Augas de Galicia informou así mesmo do anteproxecto xa
redactado dun novo emisario submarino de 3,6 quilómetros, cuxo orzamento
supera os 10,2 millóns de euros. O emisario quedaría á marxe da concesión de
Ence e tería que contar cunha concesión propia. A instalación do emisario aínda
non conta co visto bo de tódalas confrarías da ría.

Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta:

 Coida a Xunta de Galicia que é máis axeitado un modelo de
macrodepuradora que un modelo de depuradoras máis pequenas de
xestión próxima?

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputado e voceiro s. do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 28/05/2018 17:17:00
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Antón Sánchez García na data 28/05/2018 17:17:09
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O Servizo domiciliario de terapias respiratorias, que leva xa anos privatizado,
supón un que da unha cobertura moi importante á poboación.
A privatización do mesmo, está chea de sombras denunciadas polo Consello de
Contas que unicamente amosan unha deixadez do Goberno galego por manter un
control, mediante a normalización de protocolos, o rexistro de pacientes ou a
ampliación das competencias de inspección sanitaria que poidan revisar os
resultados na cobertura da prestación.
Con todo, as recomendacións levadas a cabo polo Consello de Contas nun
informe de fiscalización do Servizo no 2012 seguen afastadas da realidade, pese
a tratarse dun servizo cun orzamento estimado de mais de 88 millóns de euros.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Cales son as recomendacións feitas polo Consello de Contas que teñen
aplicación práctica na realidade?

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
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Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 28/05/2018 17:52:13
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O Servizo domiciliario de terapias respiratorias, que leva xa anos privatizado,
supón un que da unha cobertura moi importante á poboación.
A privatización do mesmo, está chea de sombras denunciadas polo Consello de
Contas que unicamente amosan unha deixadez do Goberno galego por manter un
control, mediante a normalización de protocolos, o rexistro de pacientes ou a
ampliación das competencias de inspección sanitaria que poidan revisar os
resultados na cobertura da prestación.
Con todo, as recomendacións levadas a cabo polo Consello de Contas nun
informe de fiscalización do Servizo no 2012 seguen afastadas da realidade, pese
a tratarse dun servizo cun orzamento estimado de mais de 88 millóns de euros.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Incrementouse o control sobre a execución do contrato na prestación do
servizo?

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
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Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 28/05/2018 17:50:45
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Marcos Cal Ogando, Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, deputado e
deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo
155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

As Colonias de Covelo foron erixidas polo filántropo Manuel Barreiro Cabanelas
na primeira metade do século XX. O edificio principal, de 1.000 metros
cadrados, atópase nunha finca de máis de catro hectáreas. A vontade do “Conde
Cavanelas” era que o complexo tivera un carácter educativo de maneira
indefinida. E, de feito, durante moitos anos serviu para formar a moitos dos
rapaces e rapazas da contorna. Non obstante, fai tempo que As Colonias foron
abandonadas á súa sorte. A última actividade –un campamento deportivo– data
do curso 1994-1995. Así é que o estado de conservación do lugar é, nestes
momentos, lamentable. A maleza e as malas herbas cobren os terreos,
dificultando o acceso e o desfrute do espazo. Agora, o Goberno da Xunta iniciou
os trámites para que As Colonias cambien de mans sen atender á opinión da
veciñanza.

As Colonias rexíase por un padroado do que dependían o seu funcionamento e a
súa conservación. A Consellería de Educación contaba con maioría dentro do
órgano, con catro dos sete representantes. Os outros tres membros eran o párroco
do pobo e dous veciños do lugar. Segundo o propio alcalde, Jorge Canda, do
Partido Popular, foron os catro representantes da Xunta de Galicia os que
decidiron extinguir o padroado. Se a decisión se consuma, a Xunta
desvincularíase dos edificios e da finca e tódalas propiedades pasarían a ser de
titularidade municipal.
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A Corporación Municipal de A Lama manifestouse en contra deste movemento
presentado unha moción conxunta de rexeitamento. É de particular interese a
posición do rexedor local ao respecto. Jorge Canda asegurou que non tiña noticia
ningunha da vontade da Xunta de Galicia de transferir As Colonias ao municipio,
algo sorprendente e moi grave, tanto se é certo como se é mentira. Se é certo, o
Concello vai ter que asumir a xestión, restauración e mantemento dunhas
infraestruturas que non tivo presentes ata o momento e que ocupan 40.000 metros
cadrados de terreo. E se é mentira, o alcalde estalle mentido á veciñanza. Sexa
cal sexa a verdade, o caso é que o rexedor desvinculouse da petición do seu
propio partido de transferir os bens ao municipio, asumindo dese xeito a tese dos
veciños e veciñas que, dende o comezo, apostaron por impugnar a decisión do
padroado. A opción pola que opta a Asociación de Veciños de Laxedo é a de
asumir a xestión da fundación para revitalizala; opción que crearía preto de 50
empregos. Iso permitiría volver a realizar actividades de educación e ocio no
recinto.

A situación de conflito que neste momento afronta A Lama en torno ás Colonias
é responsabilidade exclusiva da Xunta, xa que tiña maioría no padroado e non foi
quen de ofrecer unha proposta que fixese viable a continuidade do seu proxecto.
Ten que responder, así, polo estado de absoluto abandono do lugar.

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

-

Cales son os motivos do abandono das actividades e do mantemento
do lugar?

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.
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Asdo.: Marcos Cal Ogando
Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputado e deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 28/05/2018 18:26:29

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 28/05/2018 18:26:36

Luca Chao Pérez na data 28/05/2018 18:26:44
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Noela Blanco Rodríguez, María Concepción Burgo López e Luis Manuel Álvarez
Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Festival de Cinema Internacional de Ourense (OUFF) é un dos máis relevantes
eventos cinematográficos de Galicia, e incluso de España.

Celébrase anualmente no mes de outubro, dende a súa primeira edición en 1996,
consolidándose como mostra das producións máis destacadas do cinema independente,
punto de encontro para os profesionais do sector, e como plataforma promotora do
audiovisual. Concibido coma un festival que tenta ofrecer unha plataforma de actividade
e desenvolvemento ao cinema e audiovisual independentes, o Festival de Cinema
Internacional de Ourense pon o seu acento, segundo se pode ver na propia web, en tres
obxectivos:
“1 Dar visibilidade, servindo como plataforma promocional ante o público e os
profesionais, ás obras cinematográficas e audiovisuais máis innovadoras e
controvertidas producidas en Galicia e en todo do mundo, que contribúan ao
entendemento mutuo de todas as culturas.

2 Servir como punto de encontro en Galicia entre Europa, Iberoamérica e o resto do
mundo, para a formación, desenvolvemento, co-produción e distribución do audiovisual
galego e internacional.

3 Ofrecer unha plataforma de traballo para o desenvolvemento e difusión da
cinematografía e o audiovisual de ámbito galego / lusófono con proxección europea e
internacional”.

Este festival, organizado polo Concello de Ourense, ten contado en todas as súas
edicións con moitos patrocinadores e colaboradores: entidades, empresas, e institucións,
entre as que se atopa a Xunta de Galicia.

Segundo datos recentes, a tan só cinco meses da próxima convocatoria, está en perigo a
súa celebración. Dende o propio Concello de Ourense afirman que o problema radica na
imposibilidade de realizar as contratacións de persoal tal e como se viñan facendo ata o
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de agora, debido á aprobación e á entrada en vigor, o 8 de marzo deste ano, da Lei
9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao
ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

A eliminación deste festival da carteleira cultural, suporía un duro revés non soamente
para o sector audiovisual, senón tamén para a vida cultural da cidade, xa que se privaría
a todos os ourensáns e ourensás do aceso a esta oferta de contidos puntuais e diversa; ao
tempo que se perdería a oportunidade de que este evento sexa tamén un escaparate da
cidade para todos e todas aqueles que asisten, e que contribúen co seu paso por Ourense
durante a súa promoción e nos días en que se celebra, ao seu desenvolvemento
económico.

Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:

Considera o Goberno galego que está en risco a celebración este ano do Festival de
Cinema Internacional de Ourense (OUFF)?

Pazo do Parlamento, 28 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 28/05/2018 18:36:08
Maria de la Concepción Burgo López na data 28/05/2018 18:36:17
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/05/2018 18:36:33
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada, María Dolores Toja Suárez, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López,
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Con data 20 de novembro de 2014 o BOE publicou un anuncio de información
ao público sobre un estudo informativo “Prolongación do acceso ao Porto
Exterior da Coruña”. Clave O-4-LC-0016. Provincia da Coruña. No devandito
estudo suscítanse varias alternativas, e pola propia metodoloxía marcada polo
Ministerio de Fomento selecciónase a Alternativa 3, cun trazado no contorno dos
polígonos industriais de Vío e Pocomaco que conectaría a autovía de acceso ao
porto exterior AC-15 e a AC-14.

O Concello de Arteixo observa posibles deficiencias na valoración das
alternativas presentadas polo Ministerio de Fomento e decide pola unanimidade
dos seus grupos políticos no Pleno Municipal, PP, PSOE, BNG e TEGA,
presentar alegacións ao devandito estudo informativo, avaladas por un estudo
técnico realizado polo arquitecto Angel Monteoliva Díaz, nas que se pide que se
estableza como mellor alternativa a denominada “0”, máis adecuada dende o
punto de vista medioambiental e de territorio, coa conseguinte liberación da
peaxe e abono da peaxe en sombra, coa variante de que a supresión da peaxe
refírese á AG-55 na totalidade do tramo A Coruña-Arteixo, cun investimento
valorado polo estudo encargado pola Administración local de Arteixo nuns 22,3
millóns de euros, mentres que a elixida ascendería nun principio a 32,3 millóns
de euros segundo o propio estudo informativo.

A propia cidadanía levou a cabo mobilizacións contra unha posible decisión do
Ministerio lesiva para os seus intereses e apoiando as alegacións da Corporación
do Concello de Arteixo. Tamén numerosos concellos da contorna, de todo signo
político e a propia Deputación Provincial da Coruña deu o seu apoio á proposta
do Concello de Arteixo.
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O 6 de novembro de 2017, a Secretaria de Estado de Infraestruturas, Transporte e
Vivenda con resolución ditada pola delegación do Ministerio de Fomento aproba
o expediente de información pública e, definitivamente, o devandito estudo
informativo sen atender a proposta arteixán. O Concello de Arteixo impugna esta
decisión con idéntico resultado, abríndose agora o prazo oportuno para o recurso
contencioso-administrativo ante a Audiencia Nacional que todos os grupos
políticos con representación no Concello de Arteixo están dispostos a presentar.

Agora, o Goberno de España presenta unha partida de 1.000.000 de euros nos
Orzamentos Xerais do Estado do 2018 para o desenvolvemento desta
infraestrutura. Tamén se orzamenta un enlace no núcleo de Meicende da AC-15,
importante para desaloxar o transporte pesado derivado da industria petroquímica
existente no núcleo e que por segundo ano inclúese nos orzamentos, despois de
que en 2017 non se utilizase a dita partida. O Goberno segue omitindo a
necesidade de desenvolver outro acceso á dita autovía no núcleo de Suevos, onde
tamén desenvolve a súa actividade unha importante empresa con alta actividade
de vehículos pesados.

Por todo iso, os deputados e as deputadas que asinan preguntan:

Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para revisar co Concello de
Arteixo e co Ministerio de Fomento a construción desta nova infraestrutura e
optar pola proposta de desenvolvemento da alternativa “0” do estudo
informativo, por ser a mellor solución social, ambiental e de respecto ao territorio
das suscitadas neste estudo, negociando a liberación da peaxe da AG-55 entre A
Coruña e Arteixo?

Pazo do Parlamento, 28 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/05/2018 18:31:50
María Dolores Toja Suárez na data 28/05/2018 18:32:02
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 28/05/2018 18:32:13
Raúl Fernández Fernández na data 28/05/2018 18:32:19
María Luisa Pierres López na data 28/05/2018 18:32:30
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

A situación da atención primaria en Galicia dista moito de ser aceptable. Dende En
Marea temos denunciado en moitas ocasións o progresivo deterioro da mesma. Un
deterioro que ten a súa base na eliminación progresiva de persoal, pero tamén na
perda da capacidade de xestión e na diminución dos recursos económicos.
No relativo ás e aos profesionais sanitarios vén sendo habitual a ausencia de
cobertura dos seus permisos, incapacidades temporais ou vacacións. Unha situación
que baixo o eufemismo da “autosustitución” incrementa a carga de traballo do
persoal en activo, fai emerxer listas de agarda na atención primaria e empeora a
cobertura do dereito á saúde.
Esta situación alcanza o máximo expoñente no peche de centros en quenda de tarde
por non cobertura das vacacións nesta quenda.
Este é o caso do Centro de Saúde de Cambados, cuxo peche vespertino é, se cadra,
máis preocupante tendo en conta o incremento poboacional e de transeúntes por
mor do turismo.
Ante esta situación, o Goberno de Cambados vén de trasladar unha reclamación á
Xunta que denuncia esta situación e esixe a cobertura destes descansos do persoal
que permita a continuidade da asistencia nas quendas de tarde coma o resto do ano.
Ante estas circunstancias, En Marea pregunta:
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-

Cal é a xustificación para non cubrir esas vacacións e permisos do persoal?
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 29/05/2018 12:18:24
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Concepción Burgo López, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
A provincia de Lugo está a sufrir graves problemas demográficos, entre eles
un forte e acelerado proceso de despoboación do rural que debe ser atallado
con rapidez, pero en cambio o que está a facer a Xunta de Galicia é reducir
os servizos básicos en educación e sanidade o que impide vivir con
normalidade no entorno rural e polo tanto fixar a poboación.
Así está a pasar no concello de Baralla onde non hai servizo de pediatría polo
que os nenos e nenas teñen que ir ao pediatra ao Centro de Saúde do Corgo e
incluso ao PAC de Fingoi en Lugo e en moitos casos ao HULA.
Isto leva a que algúns veciños da vila se empadroen en concellos limítrofes,
tanto polos servizos de pediatría coma os de gardería, que outros teñen e dos
cales este concello carece.
Por outra parte, en Baralla tamén hai un problema de envellecemento da
poboación. O 46,5 % dos veciños e veciñas teñen máis de 60 anos. Isto
provoca necesidades sanitarias propias, entre elas un adecuado servizo de
urxencias que non existe e que consideramos absolutamente necesario.
Os socialistas consideramos que os servizos sanitarios de Baralla deben
mellorar, contando a poboación con pediatra no centro de saúde, onde hai
unha sala acondicionada para elo, e tamén con médico/a de garda, servizos
que ademais apoian todos os grupos políticos do Concello.
Por todo o exposto anteriormente, as deputadas e o deputado que asinan
formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai poñer en marcha a Consellería de Sanidade o necesario servizo de
pediatría no Concello de Baralla?

Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 29/05/2018 12:43:47
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela na data 29/05/2018 12:43:56
Noela Blanco Rodríguez na data 29/05/2018 12:44:02
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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 oral en Pleno.

A organización New Economics Foundation expón o Día da Dependencia do
Peixe como un concepto poderoso que ilustra ata que punto o sobreconsumo
supera os recursos domésticos. Así, unha forma de demostrar esta tendencia é
representar o grao de suficiencia dun país a través dunha data do calendario que
sería o día que un país ten consumindo a seu propio subministro de peixe, a partir
do cal comeza a depender doutros países.

Son varios os factores que afectan a esta dependencia, tales como tamaño da
frota, posibilidades de captura, consumo per cápita de peixe ou incluso a
produción de acuicultura.

España comeza a depender do exterior da UE a partir do 26 de maio, o que
significa, é que a pesar que España dispón de miles de quilómetros de costa e
unha das maiores flotas pesqueira, só é autosuficiente, o 40 % do seu tempo e
que se tan só se puidese comer co peixe que se captura a partir desta data xa non
poderíamos consumir nin un quilo máis. Aínda que no ano 2017 esta
dependencia se producía a partir do 10 de maio, non cabe dúbida que queda un
camiño moi longo por percorrer para alcanzar a pesca sostible, de acordo co
establecido na Política Pesqueira Común, obxectivo marcado para 2020. Para
poder establecer unha referencia comparativa, ese mesmo dato para o conxunto
da UE é o 9 de xullo.

Convén destacar que se excluísemos a produción procedente da acuicultura esta
data adiantaríase dous meses, ata o 26 de marzo. Comparado con anos anteriores,
mostra que España cada vez é máis dependente da produción da acuicultura para
o abastecemento do peixe necesario para a súa alimentación. A alta dependencia
da acuicultura para fariña de peixe e aceite, así como para os peixes carnívoros
está facendo a industria menos produtiva.
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España consume uns 46 quilos de peixe ao ano por persoa, polo que é altamente
dependente das importacións do peixe, de feito o balance comercial
(exportacións menos importacións) en miles de toneladas incrementouse nos
últimos anos pasando a representar o 15 % do total da UE.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Un elevado grao de autosuficiencia axuda a mellorar a seguridade alimentaria,
mellora a xestión de recursos, un medio ambiente máis saudable. Implica tamén
maior estabilidade do emprego no longo prazo e en consecuencia maior
estabilidade social para aquelas vilas dependentes da pesca.

O informe conclúe que é preciso un cambio que rache esta tendencia de xeito que
os esforzos se centren en restaurar os ecosistemas mariños e en asegurar que o
consumo non dependente da produción doutras parte do globo.

De acordo cos datos do IGE, en Galicia no ano 2017 as exportacións
representaban o 68 % das importacións de animais acuáticos. Así importáronse
en torno a 2.133 millóns de euros, namentres que só se exportaron 1.451 millóns
de euros. As exportacións de peixe foron perdendo peso relativo nos últimos
anos, e así este mesmo dato para o ano 2009, representaba un 83 %. Ou dito
doutro xeito, por cada euro que se exportaba no ano 2009, agora expórtase 1,73.
Namentres que por cada un que se importaba no 2009 agora é máis do dobre
(2,12€). O cal podería interpretarse como que cada vez somos máis dependentes
do peixe que se importa cara Galicia.

Por iso a deputada e o deputado que asinan preguntan:

Ten previsto o Goberno galego levar a cabo algunha medida concreta para
protexer a perda de peso do sector pesqueiro fronte á competencia internacional?

Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 29/05/2018 13:25:13
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Julio Torrado Quintela na data 29/05/2018 13:25:24
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Carmen Santos Queiruga, Paula Quinteiro Araújo e Julia Torregrosa
Sañudo, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan

a

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno.

A actual lexislación referente á formación náutica-pesqueira naceu dun amplo
consenso do cal foron partícipes todos os axentes interesados no sector
pesqueiro. O actual modelo formativo ten como obxectivo, entre outras cousas,
garantir a seguridade e o benestar no posto de traballo dos nosos mariñeiros e
mariñeiras ou mellorar o seu desenvolvemento en situacións de alto risco.
A día de hoxe, un grupo de armadores están a promover ante o Goberno Central
un modelo formativo paralelo ó regulado pola Administración, baleirado de
contido e cunha duración considerablemente menor. O obxectivo deste modelo
non é outro que obter un persoal mariñeiro máis precario e, polo tanto, peor
pagado, aínda que isto supuxese un potencial aumento da sinistralidade e dos
accidentes laborais nas embarcacións.
O recoñecemento destas titulacións como suficientes para permitir a embarcación
de novos mariñeiros sería neste sentido non só un ataque ós valores e principios
que deben rexer a formación no mundo laboral, como son o da busca de
seguridade e benestar no posto de traballo, ou un ataque a todos aqueles
mariñeiros e mariñeiras xa titulados, que ven así perigar os seus postos de
traballo ante a posibilidade da entrada de traballadores menos remunerados.
Trataríase tamén dun ataque frontal á seguridade das nosas embarcacións e do
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persoal embarcado, pois esta nova man de obra non estaría preparada para actuar
ante circunstancias de alto risco.
É importante non seguir permitindo ataques contra os nosos profesionais e non
contribuír a precarizar aínda máis os seus postos de traballo. Pola contra, cómpre
que a Administración escoite as demandas dos traballadores e das traballadoras
do mar, entre os que existe un amplo consenso sobre a necesidade de continuar
perfeccionando a regulación sempre dende as bases da negociación e do acordo,
e co obxectivo de aumentar e nunca de reducir a seguridade e o benestar laboral
nas embarcacións. Entre outras iniciativas, ten especial interese a regulación que
as asociacións de técnicos mariñeiros reivindican arredor da figura do alumno ou
alumna en prácticas, promovendo a integración mediante incentivos deste tipo
de figura nas embarcacións e facilitando tanto a súa formación como a súa
seguridade ou a súa remuneración mentres se atopen embarcados.
Por todo isto, as deputadas que asinan formulan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno:
Que opinión lle merece á Xunta a creación de novos tipos de formación paralela
que, sen contar con todas as garantías que ofrece en materia de seguridade e
prevención de riscos o actual modelo formativo, habilite ó titulado a embarcar de
todos os xeitos?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2018.

Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Paula Quinteiro Araújo
Julia Torregrosa Sañudo
Deputadas do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 29/05/2018 13:51:22

Paula Quinteiro Araújo na data 29/05/2018 13:51:30

Julia Torregrosa Sañudo na data 29/05/2018 13:51:36
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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
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, sobre a adscrición das ensinanzas artísticas superiores en Galiza ao SUG
e as medidas que debe adoptar o Goberno galego ao respecto.

Desde hai anos profesorado e alumnado das ensinanzas artísticas superiores en
Galiza veñen manifestando a súa vontade de iniciar o proceso de adscrición destas
titulacións á Universidade de acordo co previsto na lexislación vixente, tanto a Lei
Orgánica de Universidades (artigo 11) coma na LOMCE (artigo 58.7) que prevén a
posibilidade de adscrición mediante convenio a unha universidade pública e no contreto
as ensinanzas artísticas superiores.
De facto, o grupo parlamentar do BNG ten traído ao Parlamento de Galiza esta
cuestión na IX Lexislatura.
Porén, desde a Xunta de Galiza non se teñen atendido as súas demandas, malia
que formularon desde a ESAD unha proposta de adscrición formal e gozar o Goberno
galego, de acordo co Estatuto de 1981, de plenas competencias para levala a cabo.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:

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

Valora o Goberno galego a adscrición das ensinanzas artísticas superiores ao
SUG como demanda o profesorado e alumnado da ESAD e da Escola de Restauración e
Conservación, entre outros?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2018 14:02:39

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2018 14:02:43

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2018 14:02:45

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2018 14:02:46

2
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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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Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2018 14:02:47

Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2018 14:02:49
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz
e José Manuel Pérez Seco, deputados e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

A protección e conservación da natureza e do medio ambiente é unha
preocupación esencial da nosa sociedade, unha tarefa prioritaria que require dos
poderes públicos a habilitación dos necesarios medios humanos e materiais. O
desafío da prevención, extinción e investigación dos incendios forestais de nova
xeración e a súa correlación co conxunto das políticas forestais e agrogandeiras
en Galicia, intensifican o reto da Xunta de Galicia co seu persoal asignado para
estes labores críticos.

Trala creación da primeira escala de Axentes Forestais de Galicia en 1992,
adscrita ao Grupo D de clasificación funcionarial, no ano 2000 creouse a escala
de Axentes facultativos medioambientais, grupo C, actualmente declarada “a
extinguir” nos termos establecidos pola Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego
público de Galicia con motivo da creación da nova escala de Axentes técnicos en
xestión ambiental, Grupo B.

Actualmente os axentes están adscritos a dúas Consellerías (cuestión que debería
ser tamén obxecto de análise de eficacia organizativa), estando 350 efectivos
asignados á do Medio Rural e 150 á de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio.

Todo este colectivo ten paralizadas dende o mes de decembro de 2017 as
negociacións coa Xunta de Galicia sobre un acordo que regule as súas condicións
de traballo, toda vez que o acordo asinado en 2004 leva varios anos caducado. As
negociacións iniciáranse xusto tras a vaga de lumes de outubro de 2017,
quedando suspendidas unilateralmente pola Dirección xeral de Función Pública.

As propias Consellerías de Facenda, de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio e do Medio Rural asinaran coas organizacións sindicais en setembro de
2016 un compromiso para desenvolver un novo regulamento de funcións da
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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escala. Tamén o acordo no que ademais interviña a Consellería de Educación
para iniciar a nova formación requirida polo novo subgrupo de pertenza na nova
escala creada en 2015 non se ten cumprido.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Os compromisos de efectiva creación dos postos necesarios para investigación de
incendios forestais en cada distrito é un incumprimento máis fronte aos
recorrentes anuncios mediáticos do Goberno autonómico.

Estes incumprimentos deixan patente a falla de compromiso real por parte do
Goberno galego coas condicións de traballo e funcións dos axentes forestais e
medioambientais, encontrándonos xa practicamente na campaña de prevención e
extinción de incendios forestais deste verán.

Polo exposto, os deputados e a deputada que asinan preguntan:

Que previsións ten o Goberno galego para acadar un novo acordo de condicións
de traballo e funcións dos Axentes forestais e medioambientais de Galicia?

Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 29/05/2018 16:54:37
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2018 16:54:46
José Antonio Quiroga Díaz na data 29/05/2018 16:54:54
Jóse Manuel Pérez Seco na data 29/05/2018 16:55:03

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

102408

Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en
Pleno, relativa ás consecuencias da aplicación da Lei de Espectáculos de Galicia.

A un mes escaso da entrada en vigor da Lei de Espectáculos de Galicia son
moitos os sectores dende os que se alzan críticas fronte ás consecuencias
desastrosas que a mesma pode traer á cultura do país. Preocupación e desacougo
que se deixa sentir especialmente no sector musical no que, tanto propietarios e
propietarias de locais musicais como profesionais da música en directo, ven
perigar o seu medio de vida.

Non é unha novidade, xa na propia tramitación da norma, asociacións e
diferentes colectivos fixeron chegar unha morea de emendas a unha normativa
que consideraban nociva para o desenvolvemento cultural. Porén, o goberno da
Xunta de Galicia decidiu ignoralas, ao igual que as numerosas emendas
presentadas pola oposición, sacando adiante a lei en solitario.

Deste xeito atopámonos cunha norma que lonxe de simplificar o procedemento
de aprobación de espectáculos públicos está complicando a súa xestión ata o
punto que numerosos locais, sobre todo na cidade de Santiago de Compostela,
decidiron suspender a súa actividade no interior dos mesmos.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
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-

Ten valorado o Goberno galego as consecuencias que a posta en marcha
da Lei de Espectáculos vai ter para a actividade musical do país?

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2018.
Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 30/05/2018 11:16:17

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 30/05/2018 11:16:24
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Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno,
relativa aos Préstamos Renda Universidade.

O Goberno socialista de Zapatero impulsou no ano 2007 o programa de
Préstamos Renda Universidade (PRU), ao que accederon máis de 15.000
estudantes entre os anos 2007 e 2011. A finalidade do programa era facilitar que
os estudantes puideran estudar un máster oficial (público) adiantándolles a través
do ICO uns cartos que non terían que devolver ata conseguir un emprego ben
remunerado. Porén, as súas condicións mudaron co paso do tempo e agora a
metade das persoas que solicitaron os préstamos entre os anos 2008 e 2011 (en
torno a 5.000 estudantes) ou ben non poden pagar as súas cotas ou ben teñen
problemas para facelo.

En Galicia, medio millar de estudantes solicitaron os PRU. Descoñécese cantos
afrontan dificultades para facer fronte á amortización.

Os PRU eran préstamos sobre a honra, o que significa que non precisaban aval,
xa que se entendía que se un estudante se endebedaba para cursar un máster,
atoparía un traballo digno e podería devolver os cartos nun prazo razoable de
tempo.

A primeira convocatoria celebrouse no curso 2007-2008. A última, no ano 20102011. As condicións foron endurecéndose de maneira progresiva.
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•

Na convocatoria de 2007-2008, non había intereses e o estudante non
tiña que comezar a pagar a débeda ata ter unha renda de polo menos
22.000 euros brutos anuais. A débeda prescribía aos 15 anos.

•

Na convocatoria de 2008-2009 tampouco había intereses. O préstamo era
a 20 anos e contaba cun período de carencia inicial de 5 anos. Se unha
vez transcorridos o estudante non superaba os 22.000 euros brutos de
renda anual, podía pedir un ano máis de carencia ou cinco. Esgotada a
carencia, o estudante tiña que pagar aínda que carecera de ingresos. O
período de amortización era de 15 anos.

•

Na convocatoria de 2009-2010 tampouco había intereses. O préstamo era
a 13 anos e contaba cun período de carencia inicial de 3 anos. Se unha
vez transcorridos o estudante non superaba os 22.000 euros brutos de
renda anual, podía pedir un ano máis de carencia ou tres. Esgotada a
carencia, o estudante tiña que pagar aínda que carecera de ingresos. O
período de amortización era de 10 anos.

•

Na convocatoria de 2010-2011 xa había un interese fixo cotizado
quincenalmente polo Instituto de Crédito Oficial (ICO) do 3,6% TAE.
Contaba cun período de carencia inicial de 2 anos. Se unha vez
transcorridos o estudante non superaba os 22.000 euros brutos de renda
anual, podía pedir outros dous anos. Esgotada a carencia, o estudante
tiña que pagar aínda que carecera de ingresos. O período de
amortización era de 4 anos.

A pesar dos cambios bruscos que se produciron dun ano para outro, tanto o
Banco Santander, que actuaba de intermediario, como o Ministerio de Educación
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e Ciencia (MEC) na súa páxina web continuaron facendo publicidade dos PRU
coas condicións da primeira convocatoria. E fixérono aínda que os Préstamos
Renda xa non eran tales, pois o que caracteriza a este tipo de préstamos é
precisamente que a súa amortización vai ligada á percepción dunha renda
determinada. Non obstante, os PRU en ningún momento pasaron a chamarse
Prestamos Persoais (ou dalgún outro xeito que sinalase a súa independencia da
renda), polo que o seu propio nome constituía xa un engano.

Houbo máis mentiras. Os trípticos e folletos informativos do Banco Santander
afirmaban que os PRU eran préstamos sen comisións. Isto non era así. Os
prestatarios tiñan que pagar unha comisión de penalización de 30 euros en caso
de non pagar a cota correspondente. Nas últimas convocatorias, os PRU tiñan
ademais un 10% de intereses de demora.

En xaneiro de 2014, o Ministerio de Educación ampliou os períodos de carencia
e amortización dos PRU, xesto insuficiente que de ningún modo contribuíu a
afrouxar a presión dos estudantes endebedados. A maior parte deles continúa no
paro ou desempeña algún traballo precario, polo que non vai poder saldar a súa
débeda no futuro inmediato. A solución á xigantesca estafa das PRU pasa por
equiparar as condicións de tódalas convocatorias ás de 2007-2008.

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte Pregunta:

-

Cantos dos estudantes galegos que solicitaron os PRU teñen agora
problemas para facer fronte á amortización?

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2018.
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Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 30/05/2018 12:50:09

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 30/05/2018 12:50:16
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

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 oral en Pleno.

Son varias as cuestións que se expuxeron no Parlamento de Galicia
relacionadas coa xestión das aeronaves de salvamento marítimo, o Pesca 1
e 2, nas que se evidenciaron diferenzas entre o Goberno e o Grupo
Parlamentario Socialista:

-Namentres o Goberno defende unha xestión inmellorable, dende o noso
grupo entendemos que foi un negocio redondo para a empresa e ruinoso
para Galicia.

-Namentres o Goberno defende que a operación se planificou, o Grupo
Socialista atendendo ao Consello de Contas advertiu precisamente de todo
o contrario, incluso das consecuencias futuras da operación, indicando que
“Débese sinalar que non consta ningún estudo sobre a repercusión da venda
dos helicópteros no prezo das futuras contratacións do servizo de
gardacostas de Galicia.”

-Namentres o Goberno defende que se seguiron todos os trámites, o Grupo
Socialista atendendo ao Consello de Contas advertiu do contrario, “Os
pagos á empresa realizáronse a través do trámite excepcional da validación
do gasto polo Consello da Xunta, omitindo os procedementos legalmente
establecidos pola Lei do réxime financeiro e orzamentario de Galicia.”

-Namentres o Goberno defende que a venda permitiría contar con
aeronaves máis modernas e o contrario sería anquilosarse no tempo, o
Grupo Socialista e a realidade indican que se están utilizando as mesmas
aeronaves compradas no ano 2005, vendidas posteriormente en 2012.
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

102415

Grupo Parlamentario

-Namentres o Goberno defende que a venda permitiría evitar o monopolio,
o Grupo Socialista e a realidade indican que estamos totalmente en mans
dunha empresa, que é precisamente quen fixa as condicións do contrato.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Unha sentenza da Audiencia Nacional acaba de desestimar o recurso
presentado por BABCOCK, en relación con operacións irregulares co fin
de eludir o pago a Facenda. A sentencia refírese a 9 millóns de euros, o cal
parécenos sen dúbida unha cantidade a ter en consideración polo Goberno
galego. Unha empresa exemplo de depredación de fondos públicos que sen
dúbida atopa no Goberno galego un facilitador coas súas xestións. Non hai
que esquecer que incendios, salvamento marítimo e emerxencias sanitarias
están en mans desta empresa polo que debería atender as súas obrigas
fiscais.

Aínda que non firme, a dureza da sentenza xustifica o rexistro de lexítimas
iniciativas, porque necesitamos xa unha explicación veraz e clara por parte
do Goberno, por iso preguntamos:

Que intereses defendeu o Goberno galego nas xestións coa empresa BABCOCK?

Pazo do Parlamento de Galicia, 30 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 30/05/2018 13:31:53

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

102416

Grupo Parlamentario
Julio Torrado Quintela na data 30/05/2018 13:32:01
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Juan Manuel
Díaz Villoslada 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 resposta oral en Pleno.
Os días 15 e 16 de marzo de 2018, celebrouse en Pamplona o I Encontro da
Rede Interautonómica de Memoria Histórica por iniciativa do goberno
navarro.
Esta primeira reunión serviu para consolidar a rede e trazar liñas de
colaboración, ademais de poñer en común boas prácticas en materia de
políticas públicas de memoria histórica.
De igual modo, as comunidades autonómicas asistentes amosaron a súa
dispoñibilidade a colaborar na localización de familiares de presos do Forte
de San Cristobal no monte Ezkaba, unha das liñas de traballo do goberno de
Navarra en memoria histórica.
Nesta prisión estiveron recluídos máis de 700 galegos e moitos atoparon aquí
a morte.
A reunión rematou coa firma, por todas as Comunidades Autonómicas
asistentes, dunha Declaración Institucional onde se afirma que a convivencia
é un dos obxectivos básicos e ineludibles de todas as sociedades
democráticas e se fai fincapé en que, para lograr que esa convivencia sexa
real e xusta, é preciso proxectar unha mirada crítica sobre o pasado. Unha
mirada que, dende valores democráticos e dende uns principios éticos firmes,
condene todas as vulneracións de Dereitos Humanos cometidas.
Engade, tamén, que o compromiso dos asinantes, dende o respecto aos
Dereitos Humanos e dende a defensa dunha cultura de paz, tolerancia e
respecto, está coas persoas que sufriron a inxustiza da violencia tras o golpe
militar de 1936 e durante a ditadura franquista.
Á súa vez, apunta que as administracións públicas teñen a responsabilidade
de impulsar de forma activa políticas públicas que poñan en valor a memoria
do ocorrido como forma de avanzar na consolidación de sociedades máis
éticas, máis xustas, máis solidarias e máis democráticas, xa que o
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esquecemento e a desmemoria debilitan os alicerces dos principios
democráticos e só con memoria se pode dar resposta ao dereito das vítimas á
verdade, a xustiza e a reparación.
En concreto, e textualmente, os tres puntos finais da declaración son:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

“1. Afirmamos a nosa condena do golpe militar de 1936 e da ditadura
franquista, e o noso compromiso cunha cultura de paz, respecto e tolerancia.
2. Mostramos o noso compromiso coa memoria como ferramenta para o
recordo da inxustiza da violencia e como medio para construír sociedades
máis xustas, máis éticas, máis solidarias e máis democráticas, onde aqueles
tráxicos acontecementos non poidan volver producirse.
3. Reiteramos o noso compromiso cos Dereitos Humanos e co dereito das
vítimas á verdade, a xustiza e a reparación.”
Esta declaración foi firmada por trece comunidades de distinto signo político,
pero non por Galicia.
Nas primeiras noticias que se deron ao respecto deste I Encontro en Navarra,
aparecía como asistente Galicia, pero todo indica que non se presentou á cita
e dende logo é claro que non firmou a Declaración Institucional. Non
podemos entender as causas que motivaron esta negativa da Xunta de Galicia
que de novo dá as costas ás vítimas da ditadura franquista incluso ás galegas
e a toda política de memoria histórica.

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e os deputados que asinan
formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:

Por que a Xunta de Galicia non firmou a Declaración Institucional aprobada
no I Encontro da Rede Interautonómica da Memoria Histórica?

Pazo do Parlamento, 30 de maio de 2018
Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 30/05/2018 13:47:54
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Luis Manuel Álvarez Matínez na data 30/05/2018 13:48:02
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/05/2018 13:48:09
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Juan Manuel
Díaz Villoslada 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 resposta oral en Pleno.

O Forte de San Cristóbal, situado no monte Ezkaba de Pamplona, foi
utilizado dende o golpe militar de 1936 ata 1945 como cárcere de presos
políticos chegados de toda España. De feito é considerado o penal máis duro
do franquismo.
Proxectado para 350 persoas, San Cristóbal chegou a albergar ata 2.500. En
total crese que estiveron encarcerados en condicións inhumanas máis de
7.000 persoas, moitas delas asasinadas, outras mortas pola tortura e as malas
condicións de vida.
Fai agora 80 anos no Forte de San Cristóbal produciuse unha das fugas máis
masivas da historia de Europa. O 22 de maio de 1938, 795 reclusos fuxiron
do Forte intentando chegar a Francia, máis soamente o lograron tres. Os
restantes foron maioritariamente asasinados.
Neste presidio estiveron republicanos e presos políticos chegados de toda
España e entre eles moitos galegos, calcúlase que máis de 700. Tamén
moitos galegos participaron na fuga de 1938 malia que ningún deles chegou
a Francia e foron fusilados en torno a 55. De feito, un dos organizadores da
fuga foi un galego, Antonio Valladares.
Moitos outros galegos morreron no penal, fusilados o a causa da fame e dos
malos tratos.
O goberno de Navarra está a levar a cabo, con motivo do 80 aniversario da
fuga, o chamado Proxecto Ezcaba, que integra moitas iniciativas e, entre elas,
unha das máis importantes é o intento de localizar e identificar a todos os
fugados e presos da San Cristóbal así como localizar ás súas familias. Para
elo, no I Encontro da Rede Autonómica de Memoria Histórica celebrada en
marzo deste ano en Pamplona, as trece comunidades asistentes
comprometéronse a colaborar na identificación dos presos de Ezkaba.
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Pero neste encontro, inexplicable e inaceptablemente, non participou Galicia
a pesar do alto número de galegos que estiveron e morreron no Forte de San
Cristóbal e na fuga de 1938.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Estes galegos, concidadáns nosos, teñen dereito a ser recoñecidos e
recordados e si é posible, atopar os seus corpos para ser exhumados e a
Xunta de Galicia debe prestar a súa colaboración.

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e os deputados que asinan
formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:

Vai a prestar a Xunta de Galicia a súa colaboración ao Goberno de Navarra
para axudar a localizar aos familiares dos galegos encarcerados e en moitos
casos mortos no Forte de San Cristóbal?

Pazo do Parlamento, 30 de maio de 2018
Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 30/05/2018 13:57:14
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 30/05/2018 13:57:22
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/05/2018 13:57:30
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A enfermidade renal crónica, está recoñecida a nivel mundial como un problema
de saúde pública que afecta a unha parte significativa da poboación. O tratamento
mediante diálise, representa un último recurso terapéutico, independentemente do
transplante.
O Servizo Galego de Saúde, carece de medios propios para prestar este
tratamento, así como dun plan específico de saúde renal que aborde o diagnóstico
e tratamento da enfermidade dun xeito detallado e específico.
O Consello de Contas, no seu informe do ano 2012 relativo á fiscalización da
actividade concertada da diálise no SERGAS, instaba a abordar ese plan
específico e aumentar o control da actividade concertada por existir diferentes
irregularidades na mesma.
Concluída o propio Consello, que nos servizos de hemodiálise os prezos variaban
sen existir razóns de natureza económica ou prestacional que xustificase esta
variación, advertindo situacións particulares como as do Centro Souto Boo na
que os prezos non respondían nin no concepto, nin no importe, ás características
da prestación contratada.
Ademais, centraba tamén unha das súas conclusións e recomendacións na
necesidade de adaptar os procedementos contractuais á normativa de aplicación,
considerando que o réxime de acordos que vinculan a entidade co SERGAS non
se consideran axeitados para definir a relación contractual.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Considera o Goberno que é axeitada a relación contractual que mantén cos
centros concertados para a prestación do servizo?

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 30/05/2018 16:52:11
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A enfermidade renal crónica, está recoñecida a nivel mundial como un problema
de saúde pública que afecta a unha parte significativa da poboación. O tratamento
mediante diálise, representa un último recurso terapéutico, independentemente do
transplante.
O Servizo Galego de Saúde, carece de medios propios para prestar este
tratamento, así como dun plan específico de saúde renal que aborde o diagnóstico
e tratamento da enfermidade dun xeito detallado e específico.
O Consello de Contas, no seu informe do ano 2012 relativo á fiscalización da
actividade concertada da diálise no SERGAS, instaba a abordar ese plan
específico e aumentar o control da actividade concertada por existir diferentes
irregularidades na mesma.
Concluída o propio Consello, que nos servizos de hemodiálise os prezos variaban
sen existir razóns de natureza económica ou prestacional que xustificase esta
variación, advertindo situacións particulares como as do Centro Souto Boo na
que os prezos non respondían nin no concepto, nin no importe, ás características
da prestación contratada.
Ademais, centraba tamén unha das súas conclusións e recomendacións na
necesidade de adaptar os procedementos contractuais á normativa de aplicación,
considerando que o réxime de acordos que vinculan a entidade co SERGAS non
se consideran axeitados para definir a relación contractual.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Cales foron as actuacións levadas a cabo para dar cumprimento ás
recomendacións do Consello de Contas?

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 30/05/2018 16:51:48
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández,
Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

O 31 deste mes de maio remata o prazo dado polo Goberno galego para a
xestión das faixas de seguridade e xestión de biomasa. O plan de actuacións en faixas
secundarias fai recaer nos concellos a totalidade da carga destas medidas.
Diciamos nunha iniciativa debatida na Comisión 7ª o 20 de abril pasado que:
"Non pode, como pretende o Goberno galego, facer descansar no
“voluntarismo” dos concellos (dados os limitados medios e recursos reais que teñen) a
prevención de incendios forestais no contorno dos núcleos e vivendas habitadas e
actuar contra o abandono de fincas próximas ás vivendas; senón que ha de depender
dun deseño planificado, programado e con medios técnicos adecuados que permita
ademais consolidar unha acción sostida para protexer os núcleos habitados".
Advertiamos tamén da necesidade de establecer mecanismos directos e estables
de colaboración entre os concellos e o persoal técnico dos distritos para levar a termo de
inmediato unha planificación das actuacións preventivas con base na información de
risco que teñen ambas as dúas administracións, a fin de que os concellos teñan ademais
unha guía de actuación consonte prioridades predefinidas con base en criterios técnicos
solventes.
1
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Chamabamos a atención tamén da imposibilidade de parte da maioría dos
concellos galegos de poder levar a cabo estes labores baixo risco de provocar un colapso
na administración local se a Xunta non poñía a disposición dos mesmos os medios
humanos e orzamentarios necesarios para tal labor.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Considera que a Xunta de Galiza puxo a disposición dos concellos os medios e
apoios necesarios para a execución das franxas de protección e seguridade contra os
lumes no prazo establecido pola lexislación vixente?

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Xose Luis Rivas Cruz na data 30/05/2018 16:56:06

María Montserrat Prado Cores na data 30/05/2018 16:56:15

Ana Pontón Mondelo na data 30/05/2018 16:56:17

Olalla Rodil Fernández na data 30/05/2018 16:56:18

Noa Presas Bergantiños na data 30/05/2018 16:56:20

Xosé Luis Bará Torres na data 30/05/2018 16:56:21
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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de Galicia

Julio Torrado Quintela, Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández
Fernández, María Luisa Pierres López e María Dolores Toja
Suárez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
A ría de Arousa é a máis extensa das rías galegas e resulta incalculable
o seu valor en termos medioambientais e de impacto social e
económico, tanto pola produción de cultivo marisqueiro como pola
potencialidade turística asociada que conleva.
Non entanto, a aposta da Xunta de Galicia por este enclave xeográfico
non resulta convincente nos últimos anos. A existencia de problemas de
depuración e saneamento de contornos urbanos que non son
debidamente tratados e repercuten na ría, a falla de conciencia dende a
administración autonómica sobre os problemas que se poden causar
sobre a ría, o desleixo no tratamento e mantemento de diversos espazos
estratéxicos e a tímida aposta polo reforzo medioambiental fan que a
Ría de Arousa se atope desaproveitada en termos de produción e con
problemas de corte medioambiental.
A finais de 2014, a Comisión Europea anunciaba que denunciaría a
España (e a Galicia) ante o TJUE por non existir garantía do bo
tratamento das augas residuais urbanas en diversos puntos de Galicia,
pola falla dun sistema axeitado de tratamento e porque existe risco para
a saúde pública. Xa en 2013 se producira un informe de amoestación,
con avisos de sancións sobre os futuribles fondos Feder, entre outras
cuestións, e España foi sancionada polo estado das rías galegas. Sobre a
ría de Arousa recaen os problemas sinalados da errónea depuración de
augas residuais urbanas de Ribeira ou Santiago de Compostela, cuxos
problemas se trasladan de maneira directa ou indirecta a través do curso
fluvial do Ulla.
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O Goberno ten respondido en varias ocasións que leva investidos,
dende 2009, máis de 30 millóns de euros na ría de Arousa e que serán
máis de 70 millóns cando remate o ano 2020, ano no que todas as obras
estarán feitas ou e execución. Mais os resultados non se aprecian: o
estado das rías afecta de maneira directa á produción marisqueira, que
se ve diminuída cada ano e redunda na perda de permisos de
explotación marisqueira de maneira continuada. En Galicia, os
permisos caeron nun 40 % dende a chegada do Goberno do presidente
Feijóo, quedando xa en menos de 4 000 cando en 2009 estaban por riba
dos 6 500. A maior parte desta caída dáse na ría que concentra o maior
número dos permisos, que é a de Arousa. A produción do libre
marisqueo concluíu nesta última campaña por debaixo dos 400 millóns
de toneladas, caendo un 25 % respecto do ano pasado.
O aproveitamento do potencial turístico e medioambiental da ría de
Arousa non conta con mellor sorte. A inclusión da Illa de Cortegada e
de Sálvora no Parque Nacional Illas Atlánticas podería ter sido un
elemento de dinamización, mais a realidade é que son os concellos os
que están a pular por manter en valor estes espazos, mentres que a
Xunta de Galicia sacou adiante o Plan reitor de usos e xestións do
parque moitos anos despois do prazo marcado e sen ter en conta
observacións dos concellos ou das asociacións medioambientais. No
mesmo sentido, os espazos baixo distintas figuras de protección
medioambiental non están sendo axeitadamente coidados, como ocorre
no caso da ensenada de Os Pasales, no linde entre Sanxenxo e Meaño,
zona de especial conservación e que forma parte do espazo protexido
do complexo intermareal Umia-O Grove.
A potencialidade da ría de Arousa en todas as súas perspectivas
permitiría promover unha aposta estratéxica de calado, que permitise
referenciar o entorno natural privilexiado e a súa conexión social e
económico coa contorna, contribuíndo isto a un pulo de dinamización
da comarca de moito interese.
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Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Vai elaborar e poñer en funcionamento o Goberno, ao longo deste ano
2018 e cunha partida orzamentaria específica, un plan especial de
sostenibilidade e aproveitamento da ría de Arousa, que desenvolva
medidas relativas a depuración e saneamento, produción marisqueira e
protección medioambiental?

Pazo do Parlamento, 30 de maio de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
María Dolores Toja Suárez
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 30/05/2018 17:50:00
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/05/2018 17:50:06
Raúl Fernández Fernández na data 30/05/2018 17:50:11
María Luisa Pierres López na data 30/05/2018 17:50:16
María Dolores Toja Suárez na data 30/05/2018 17:50:21
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Abel Losada Álvarez 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 oral en Pleno.
A pesares da intensa actividade do “Departamento de Publicidade e
Propaganda” da Xunta de Galicia en relación coa súa “incansable”
actividade para vixiar os incrementos do prezo de combustible en
Galicia, os resultados teñen sido moi escasos. Aínda que as campañas
de publicidade continúa, recentemente case 2 millóns de euros só da
Consellería de Economía, Emprego e Industria.
No derradeiros meses, o prezo do petróleo está medrando de maneira
sostida, e xa se aproxima so 80 dólares por barril. Neste contexto, os
socialistas seguimos a denunciar que as estratexias empresariais
prexudican intereses, tanto dos cidadáns e cidadás, como do propio
tecido económico do país, xa que o prezo dos combustibles, e polo
tanto do transporte por estrada, é un elemento moi importante da
competitividade do país.
Neste repunte do prezo, tódolos indicios mostran que esta subida está a
ser trasladada con celeridade e forza ás persoas consumidoras finais. De
feito, vimos asistindo dende hai anos a unha estratexia das empresas
comercializadoras de combustibles derivados do petróleo, e que as
autoridades de competencia non son quen de evitar, que impide que a
diminución do prezo do cru se traslade aos consumidores con rapidez,
tanto a familias como a empresas; pero consigue que os incrementos do
petróleo o fagan con celeridade.
Neste contexto, a finais de xaneiro, fai catro meses, neste Parlamento
aprobouse una Proposición non de lei en Comisión, na que se instaba a
Xunta de Galicia:
1. A presentar un paquete de novas medidas que contribúa a evitar o
forte incremento dos prezos dos combustibles que se está a producir en
Galicia fronte ao conxunto de España.

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

102433

Grupo Parlamentario

2. A reforzar e mellorar os mecanismos de control e defensa da
competencia e dos consumidores no marco das competencias
autonómicas.
Partido dos
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3. A estreitar e potenciar a colaboración coa Comisión Nacional de
Mercados y la Competencia (CNMC) para atallar as distorsións do
mercado que están a producir os diferenciais nos prezos de
combustible en Galicia respecto ao resto de España.
Lamentablemente, non parece que se teñan feito esas xestións, ou polo
menos non teñen acadado un éxito mínimo no control de prezos; e os
derradeiros datos coñecidos mostran que os prezos do combustible en
Galicia, continúa sendo máis alto que no resto das comunidades
peninsulares. Como exemplo, o diésel, que ten o maior efecto na
competitividade do conxunto da economía sufriu no últimos meses os
maiores incrementos, a un ritmo que duplica o da media estatal.
Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera a Xunta de Galicia que as medidas desenvolvidas ata o
momento para evitar o sostido e intenso incremento dos prezos dos
combustibles en Galicia presentan uns resultados satisfactorios?

Pazo do Parlamento, 30 de maio de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/05/2018 17:44:51
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/05/2018 17:44:57
Partido dos
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

As primeiras sentenzas do xuízo da coñecida como trama Gürtell ten
consecuencias políticas de grande alcance. Por primeira vez en toda Europa un partido
político é condenado por corrupción. Esta sentenza corrobora que no Partido Popular
había caixa B e que se cobraban sobresoldos en negro e que afirma que o PP - partido
que goberna no Estado e na Galiza-, tiña creado “un auténtico e eficaz sistema de
corrupción institucional”. Estamos, pois, ante uns feitos moi graves, que sinalan a
corrupción sistémica do réxime do 78 e alertan que só estamos ante a punta do iceberg.
O nivel de descrédito da política é un dos grandes problema que afecta a vida
institucional e política. Se ben as causas do desprestixio da política son variadas e
profundas, é incuestionábel que a corrupción alimenta un distanciamento maior entre a
cidadanía a política. Sentenzas como a da trama Gürtell deben provocar un debate
profundo sobre os principios e valores democráticos e a resposta que debemos dar ante
prácticas inaceptábeis e delictivas desde o ámbito público. Urxe a asunción de
responsabilidades e a eliminación de calquera tipo de conivencia coa

corrupción

política, económica ou institucional.
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Así, ante unha situación de tanta gravidade a resposta debe ser contundente e
clara, pois non se pode minimizar o impacto que a corrupción ten desde o punto de vista
democrático. Asistimos a unha situación inédita en toda Europa, que constata a
existencia dunha trama corrupta que roubou cartos públicos a mans cheas, que alterou a
libre competencia na adxudicación de contratos, que provocou sobrecostes de millóns
de euros nas obras públicas, e que alterou as regras do xogo democrático, pois o PP
presentouse ás eleccións dopado con diñeiro negro.
Unha situación que nos afecta de cheo desde Galiza , pois a trama Gürtell ten
vínculos claros co noso país e aparece trufada de relacións co PPdG e con altos cargos
da Xunta que require de ser investigada a fondo.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Como valora a opacidade da Xunta en relacións cos contratos realizados con
empresas citadas na trama da Gürtell?

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 30/05/2018 19:17:39

María Montserrat Prado Cores na data 30/05/2018 19:17:43

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/05/2018 19:17:45

Olalla Rodil Fernández na data 30/05/2018 19:17:47

Noa Presas Bergantiños na data 30/05/2018 19:17:48

Xosé Luis Bará Torres na data 30/05/2018 19:17:49
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

As primeiras sentenzas do xuízo da coñecida como trama Gürtell ten
consecuencias políticas de grande alcance. Por primeira vez en toda Europa un partido
político é condenado por corrupción. Esta sentenza corrobora que no Partido Popular
había caixa B e que se cobraban sobresoldos en negro e que afirma que o PP - partido
que goberna no Estado e na Galiza-, tiña creado “un auténtico e eficaz sistema de
corrupción institucional”. Estamos, pois, ante uns feitos moi graves, que sinalan a
corrupción sistémica do réxime do 78 e alertan que só estamos ante a punta do iceberg.
O nivel de descrédito da política é un dos grandes problema que afecta a vida
institucional e política. Se ben as causas do desprestixio da política son variadas e
profundas, é incuestionábel que a corrupción alimenta un distanciamento maior entre a
cidadanía a política. Sentenzas como a da trama Gürtell deben provocar un debate
profundo sobre os principios e valores democráticos e a resposta que debemos dar ante
prácticas inaceptábeis e delictivas desde o ámbito público. Urxe a asunción de
responsabilidades e a eliminación de calquera tipo de conivencia coa

corrupción

política, económica ou institucional.
Así, ante unha situación de tanta gravidade a resposta debe ser contundente e
clara, pois non se pode minimizar o impacto que a corrupción ten desde o punto de vista
1
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democrático. Asistimos a unha situación inédita en toda Europa, que constata a
existencia dunha trama corrupta que roubou cartos públicos a mans cheas, que alterou a
libre competencia na adxudicación de contratos, que provocou sobrecostes de millóns
de euros nas obras públicas, e que alterou as regras do xogo democrático, pois o PP
presentouse ás eleccións dopado con diñeiro negro.
Unha situación que nos afecta de cheo desde Galiza , pois a trama Gürtell ten
vínculos claros co noso país e aparece trufada de relacións co PPdG e con altos cargos
da Xunta que require de ser investigada a fondo.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Como valora a Xunta de Galiza o impacto en Galiza das primeiras sentenzas da
trama Gürtell?

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2018

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

Ana Pontón Mondelo na data 30/05/2018 19:18:02

María Montserrat Prado Cores na data 30/05/2018 19:18:06

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/05/2018 19:18:07

Olalla Rodil Fernández na data 30/05/2018 19:18:09

Noa Presas Bergantiños na data 30/05/2018 19:18:10

Xosé Luis Bará Torres na data 30/05/2018 19:18:11
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José Antonio Quiroga Díaz 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 oral en Pleno.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Os castiñeiros (castanea sativa das familia das fagáceas) son árbores cunha orixe
foránea, parece que chegaron á península da man dos romanos.

A madeira de castiñeiro ten ganado un importante lugar dentro da construción e do
mobiliario, e o seu produto estrela, a castaña, axudou a calmar a fame de xeracións
enteiras de galegos e galegas.

Pronto colleron carta de natureza na nosa xeografía e xa desde a época medieval
aparecen nas referencias forais como un cultivo de produción, que co paso do tempo
ganaron importancia na dieta das poboacións ao longo e ancho da xeografía galega e só
coa introdución e o espallamento dun novo cultivo como a pataca foron perdendo peso
na dieta dos nosos devanceiros. Ata ben entrado o século XIX a castaña mantivo unha
gran presenza como alimento básico.

Ben sexa como madeira e sobre todo como produción de castaña, nas últimas décadas
veuse revelando como unha alternativa crible para as economías agrarias, ben como
produción principal e sobre todo como un complemento de rendas que axuda a
equilibrar as contas de moitos habitantes do rural.

O castiñeiro non está libre de enfermidades e pragas como a da tinta, chancro e
recentemente a avespiña. Con respecto ao chancro (Cryphonectia parasitaria) desde hai
uns anos aplícase un tratamento de éxito con cepas hipovirulentas que se empezaron a
aplicar a partir de 2003, pero foi a partir de 2011 cando a súa aplicación se empezou a
xeneralizar en soutos públicos e privados cun considerable nivel de éxito.

Ademais desta problemática os castiñeiros teñen que afrontar ao día de hoxe unha praga
como a da “avespiña do castiñeiro” que tivo un forte impacto en Italia onde
practicamente afectou á totalidade dos castiñeiros provocando a perda da produción de
castaña. Froito desta situación puxeron en marcha o combate da praga coa loita
biolóxica a base da solta do seu parasito o “Torymus Sinensis”con notable éxito.
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Os soutos e castiñeiros galegos levan rexistrando nos últimos anos a presencia da
avespiña que a día de hoxe está practicamente estendida pola nosa xeografía
presentando porcentaxes de incidencia cada ano máis altos ata o punto de constituír a
máis seria ameaza para a produción de castaña.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A Consellería empezou o combate desta nova praga en 2016 coa solta de Torymus no
ano 2016, pero dun xeito experimental e logo no ano 2017, pero sempre en cantidades
claramente insuficientes como para frear a expansión da avespiña que cada ano coloniza
máis árbores e que de non combatela eficazmente ameaza con desfeita dos soutos e
provocar o colapso da produción de castaña.

Por iso os deputados que asinan preguntan:

Cal é a situación de incidencia da praga da avespiña nos castiñeiros e soutos galegos en
2018?

Pazo do Parlamento, 30 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 31/05/2018 10:48:56
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/05/2018 10:49:08
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Raúl
Fernández Fernández e José Manuel Pérez Seco, deputadas e deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

Sendo Emilio Pérez Touriño o presidente da Xunta de Galicia, declarou paisaxe
protexida por medio do Decreto 294/2008 os Penedos de Pasarela e Traba, un
conxunto de elevacións graníticas situadas no noroeste da comunidade autónoma
de Galicia, en plena Costa da Morte, entre os concellos de Vimianzo e Laxe, na
provincia da Coruña. Xustamente este ano cumpriranse10 anos.

O propio decreto poñía en valor esta formación rochosa destacando a súa
singularidade e beleza, xa que forman “un impresionante pano de fondo visible
tanto desde a localidade de Pasarela como, dunha maneira especial, desde a área
de Traba. Postos no areal que pecha a lagoa pódese contemplar unha das paisaxes
máis fermosas da costa de Galicia.”
Testemuñas da nosa historia son as rochas que nos indican “os valores culturais
como elemento singular nas paisaxes galegas, verdadeiros fitos aos que se lle
asocian desde lendas e tradicións ata poderes curadores, tanto de enfermidades
como, mesmo, de amores, desamores ou encantamentos”. “Non se trata
unicamente de pedras amorfas e sen valor”, di o Decreto, “senón de elementos
figurativos, preceptuais e culturais das paisaxes”.
Así no artigo 1º, establécese que “De conformidade co establecido na Lei 9/2001,
do 21 de agosto, de conservación da natureza, declárase paisaxe protexida o
espazo natural coñecido como Penedos de Pasarela e Traba”.

E no artigo 6º relativo á xestión establecíase, entre outras cousas, que a
consellaría competente é a responsable da xestión deste paraxe único. Isto
implica, con carácter xeral a conservación e a protección dos elementos desta
paisaxe e de maneira especial a protección e a conservación das rocas que
integran esta paisaxe protexida. O Decreto ademais establece que fomentará o
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coñecemento desta paisaxe e promoverá a realización de programas de
investigación e de educación ambiental. Tamén se promovería un
desenvolvemento económico e turístico desa zona que fose respectuoso co
medio.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Dende que o PP chegou ao Goberno da Xunta, este decreto permaneceu nun
caixón, e un lugar tan emblemático e único como son os Penedos non recibiron
ningún tipo de atención, obviando un decreto que aínda permanece en vigor. Isto
a pesar que na disposición adicional primeira marcábase un prazo de dous anos
desde a entrada en vigor deste decreto, para que a consellaría competente en
materia de medio ambiente aprobase o plan de conservación da paisaxe protexida
Penedos de Pasarela e Traba.

Unha paisaxe protexida é aquela parte do territorio que as administracións
competentes, a través do planeamento aplicable, e de acordo co Convenio
Europeo da Paisaxe, consideran merecentes dunha protección especial polos seus
valores naturais, estéticos e culturais. Dende a aparición desta figura de paisaxe
protexida son dúas as paisaxes galegas que, ademais dos valores citados,
presentan unha relación harmoniosa entre o ser humano e o medio natural que
xustifica a súa declaración oficial: Os Penedos de Pasarela e Traba nos concellos
coruñeses de Vimianzo e Laxe, e o Val do río Navea nos concellos ourensáns de
San Xoán de Río e a Pobra de Trives.

Sería preciso que a Xunta aprobase un plan de conservación e un plan de
conservación que inclúa un plan de acción que garanta a protección, xestión e
ordenación desta paisaxe, todo iso co obxecto de evitar o deterioro do conxunto.
Todo cando fixo o Goberno de Feijóo foi incluír un enlace na súa páxina web de
Turismo. Nin sequera aceptou a invitación do Concello de Laxe para participar
na mesa redonda que se celebrará ao día un de xuño, “Un impulso ó Plan de
Conservación dos Penedos de Pasarela e Traba”.
Por iso as deputadas e os deputados que asinan preguntan:

Que tipo de medidas vai levar a cabo o Goberno galego para cumprir co establecido
polo Decreto 294/2008 dos Penedos de Pasarela e Traba, declarados como paisaxe
protexida?
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Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2018

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 31/05/2018 10:59:52
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/05/2018 11:00:03
María Luisa Pierres López na data 31/05/2018 11:00:10
Raúl Fernández Fernández na data 31/05/2018 11:00:18
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/05/2018 11:00:27

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

102446

Á MESA DO PARLAMENTO

Ánxeles Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira e Carmen Santos Queiruga,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

Moitos dos profesionais que traballan diante e detrás das cámaras de RTVE –
redactores, reporteiros, presentadores...– decidiron vestir de loito todos os venres
ata que se reactive a reforma da presidencia e do consello de administración da
entidade. Dende fai semanas, a iniciativa ten un importante seguimento nas redes
sociais, nomeadamente en Twitter, onde chegou a ser trendind topic nacional coa
etiqueta #ViernesNegro.

As protestas orixináronse o pasado mes de abril, cando o Partido Popular,
facendo valer a súa maioría, paralizou a renovación da cúpula de RTVE. As
accións foron motivadas polos Consellos de Informativos e os sindicatos da
compañía, pero pronto foron secundadas por gran parte dos traballadores e
traballadoras. O motivo da protesta son os casos de manipulación informativa
que o persoal das canles públicas estatais lle achacan a actual directiva.

Dende o Goberno do Estado non se tardou en ofrecer unha resposta á crise. A súa
postura foi resumida por Cristobal Montoro cunha frase concisa, pero repleta de
contido: “Al que no le guste TVE, que cambie de canal”. Unha maneira ben sutil
de dicir que os populares non teñen a máis mínima intención de deixar de
manipular a televisión pública.

102447

A protesta dos profesionais da RTVE tivo o seu eco tamén en Galicia, na
delegación territorial de RTVE e na CRTVG.

O venres 25 de maio, persoal da TVG e da Radio Galega decidiu unirse ao loito
iniciado na RTVE. Ademais de apoiar as demandas dos traballadores e
traballadoras das canles públicas do Estado, solicitaron a creación dun Consello
de Informativos e o fin da manipulación política nos medios públicos galegos. A
súa protesta reflexouse nas redes sociais, onde foron expostas as súas peticións e
denuncias coa etiqueta #VenresNegroTVG.

As denuncias por manipulación na TVG e na Radio Galega son, por desgraza,
unha constante, pero nos últimos tempos a situación agravouse aínda máis. Non
hai máis que ver o que aconteceu na cobertura do caso Gürtel para comprobalo.

A redactora xefa e presentadora Marta Darriba esixiu que a información da
sentenza da Gürtel non durase máis de 50 segundos, 10 para a introdución dende
o estudo e 40, como máximo, para o vídeo. A cobertura durou ao final 76
segundos, pero nela apenas se lle deixaba ningún espazo ás voces críticas.

Nada disto é de estrañar tendo en conta que o presidente da CRTVG, Alfonso
Sánchez Izquierdo, xornalista vencellado históricamente ao Partido Popular, leva
no posto dende o ano 2009, ano no que Feijóo gañou a presidencia.

A gravidade do que acontece nos medios de comunicación públicos aféctanos a
todos na medida na que vulnera o dereito cidadán a un información accesible e
de calidade.

Por todo o exposto, as deputadas e deputado asinantes presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

102448

 Pensa facer algo o Goberno da Xunta para atender as demandas dos
profesionais da CRTVG?

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Luís Villares Naveira
Carmen Santos Queiruga
Deputadas e deputado do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 31/05/2018 11:48:23

Carmen Santos Queiruga na data 31/05/2018 11:48:31

Luis Villares Naveira na data 31/05/2018 11:48:39
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno.

As entidades e ONG´s do terceiro sector son un elemento fundamental
para a cohesión social e a atención a situacións de diferente tipo canda os propios
servizos públicos. Sen prexuízo do mantemento, promoción e extensión dos
servizos sociais de carácter público, débese manter a coordinación e colaboración
co terceiro sector de acción social na extensión de políticas de benestar e na
participación do seu deseño. Máis aínda cando após unha década de crise os
servizos públicos teñen sido afectados polas políticas regresivas de recortes do
Partido Popular. Durante este tempo máis que nunca colectivos sen ánimo de
lucro teñen sido un elemento fundamental para unha sociedade mellor.
A respecto do autismo, na cidade de Ourense traballaba, entre outras, a
Asociación Autismo Ourense, que foi constituída segundo a información pública
dispoñíbel xa no ano 1999 como asociación sen ánimo de lucro por familias de
persoas con TEA (Trastorno do Espectro do Autismo) e declara da de utilidade
pública polo Ministerio do Interior no ano 2003. Ao longo deste tempo ten
atendido a numerosas persoas de Ourense e dos seus arredores e recibido tanto
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doazóns como achegas de institucións a través de subvencións, tanto da Xunta de
Galiza como da Deputación de Ourense, o Concello de Ourense e o propio
goberno central así como varios programas europeos.
Neste ano 2018 puido coñecerse a través de diferentes novas a denuncia
de pais e nais de crianzas que acudían aos servizos que desenvolvía esta
asociación e a previsión tanto de incremento de prezos como de perda de
servizos. Unha situación grave diante da que a Xunta de Galiza non emprendeu
unha actitude proactiva na busca dunha solución.
Pasados os meses, un amplo colectivo de pais e nais de persoas con
autismo, preocupados e preocupadas polo seu futuro, decidiron autoorganizarse e
constituírse en asociación sen ánimo de lucro co nome de Por Eles TEA Ourense.
O seu obxectivo é brindar un servizo integral tanto para veciñanza de Ourense
como de concellos próximos, que se desenvolverá nunhas instalacións no barrio
da Ponte.
Neste momento, o papel da Xunta de Galiza á hora de axudar a manter o
papel que cumpren determinadas asociacións e colectivos, especialmente alá
onde os servizos públicos non chegan, é moi importante e a implicación debe ser
total para que ningunha persoa fique sen atender. Para isto, a Xunta de Galiza ten
estabelecido diferentes convenios e subvencións. No inmediato, é preciso que a
Xunta de Galiza brinde tanto apoio de orientación como económico para este
colectivo ourensá.
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Por todo isto, formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para contribuír ao
desenvolvemento do asociacionismo que traballa co espectro autista en Ourense?

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 31/05/2018 11:37:25

María Montserrat Prado Cores na data 31/05/2018 11:37:30
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Ana Pontón Mondelo na data 31/05/2018 11:37:31

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/05/2018 11:37:32

Olalla Rodil Fernández na data 31/05/2018 11:37:34

Xosé Luis Bará Torres na data 31/05/2018 11:37:35
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
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María Luisa Pierres López, Raúl Fernández Fernández e Patricia
Vilán Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

É ben sabido que a tramitación dos plans urbanísticos municipais son
trámites que poden demorarse anos. Incluso máis dunha década.
A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia anunciouse
precisamente como un avance neste sentido, permitindo acurtar os
prazos de tramitación e a simplificación administrativa na emisión dos
informes.
Concellos sen embargo que comezaron a súa tramitación previa á
entrada da lei poñen de manifesto eses prazos interminables e que,
como no caso de Vilaboa, estase a alongar xa máis de 15 anos,
convertendo a consecución da aprobación do plan nun reto que parece
enmarañarse un pouco máis con cada paso dado.
Actualmente o estado de tramitación foi completado e entregada toda a
documentación requirida, estando en agarda dun informe xurídico da
Administración autonómica valorando a última documentación e
rectificacións solicitadas por Augas de Galicia. De resultar favorable o
informe podería concluírse o proceso de tramitación, dándose xa os
últimos pasos administrativos de cara á aprobación definitiva do plan.
Un plan que resulta vital para mellorar as posibilidades de crecemento
ordenado deste concello pero tamén para a mellora da seguridade
xurídica, especialmente dos moitos veciños e veciñas con vivendas
afectadas polo deslinde de costas. Problema que se remota ó ano 1988,
cando a non alegación á Lei de costas en defensa dos núcleos que
figuraban no plan previo, supuxo herdar un problema de graves
consecuencias, pola cantidade de vivendas con sancións ou ordes
incluso de derribo. Un problema que tamén sufriron outros concellos do
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entorno como Marín e Moaña, e que conseguiron resolver
positivamente, nun caso co impulso dun PXOM e noutro por unha
consideración de excepción xustificada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O concello de Vilaboa, precisa polo tanto con urxencia dun Plan Xeral
de Ordenación Municipal non só para dotar de maior seguridade
xurídica a todas as accións urbanísticas futuras, senón para regularizar
a situación dos núcleos costeiros e con iso a posible solución a moitos
dos expedientes sancionadores abertos desde a APLU.
Tórnase preciso polo tanto o apoio da Xunta de Galicia a este concello
para coordinar todas aquelas eivas que poidan detectarse na tramitación
para solucionalas no menor tempo posible, así como na elaboración dos
informes precisos de valoración da documentación para que os veciños
e veciñas afectadas poidan optar á regularización das súas vivendas, nos
casos que isto sexa factible.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten pensado o Goberno galego atender a petición do Concello de
Vilaboa para axilizar de forma urxente a tramitación do PXOM iniciada
no 2003?
Pazo do Parlamento, 31 de maio de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Raúl Fernández Fernández
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 31/05/2018 12:25:48
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Raúl Fernández Fernández na data 31/05/2018 12:25:53
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/05/2018 12:25:59
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
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Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Álvarez, Raúl Fernández
Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
En setembro do pasado ano, este grupo parlamentario rexistraba
iniciativas sobre o Plan especial de dotación e infraestruturas “As
Costeiras (PE-4)” en Baredo, no concello de Baiona (Pontevedra),
proxecto que tivo en contra á veciñanza da parroquia dende o momento
en que o coñeceron.
Do propio proxecto derívase que o estudo de impacto ambiental
presentado pola empresa resulta insuficiente, en aspectos tan relevantes
como xeografía, demografía e ecoloxía, sendo especialmente
preocupante o impacto directo sobre os recursos hídricos, a flora e a
fauna. Así consta expresamente en varias resolucións da Xunta de
Galicia, como a resolución da Consellería de Medio Ambiente, de 31 de
agosto de 2015, desfavorable ao dito estudo de impacto ambiental.
Falamos do ano 2015. Non se ten movido un papel dende entón. O
artigo 60 da Lei do solo de Galicia 2/2016, de 10 de febreiro, establece
que “o órgano ambiental realizará unha análise técnica do expediente e
unha análise dos efectos significativos da aplicación do plan no medio
ambiente. Se durante a análise observase algunha deficiencia, instará ao
concello á subsanación no prazo máximo de tres meses. Transcorridos
tres meses dende o requirimento do órgano ambiental ao concello sen
ter remitido o expediente subsanado, o órgano ambiental dará por
finalizada a avaliación ambiental estratéxica, notificando ao concello
promotor e á consellería competente en materia de Urbanismo a
resolución de terminación”. O propio Goberno, en data 15 de
decembro de 2017, respondía a este grupo que o Concello de Baiona
non remitira a súa proposta final do plan. Procede, polo tanto, unha
resolución de terminación.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Cal é a opinión do Goberno galego sobre o Plan especial de dotación e
infraestruturas “As Costeiras (PE-4)”, no concello de Baiona?

Pazo do Parlamento, 31 de maio de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Abel Losada Álvarez
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 31/05/2018 11:59:15
Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/05/2018 11:59:21
Raúl Fernández Fernández na data 31/05/2018 11:59:27
María Luisa Pierres López na data 31/05/2018 11:59:33
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Á Mesa do Parlamento
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Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, Raúl Fernández
Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Na parroquia de San Amaro, en Barro (Pontevedra) hai 13 familias que
non teñen auga nas súas casas porque hai 8 anos secaron ou seus pozos
polas obras do Eixo Atlántico realizadas por ADIF e o Ministerio de
Fomento. Dende ese momento, apáñanse como poden cun depósito
colectivo que dá moitos problemas e que se avaría con frecuencia, polo
que en multitude de ocasións non teñen auga potable, ademais de ter
que asumir o alto e inasumible custo que supoñen o mantemento e a
reparación continua das bombas que dan potencia ao depósito. ADIF
prometéralles a reposición dos seus pozos, mais esa promesa foise co
vento.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Pensa o Goberno galego que teñen razón os veciños e veciñas de San
Amaro, en Barro (Pontevedra) en canto as súas reclamacións?

Pazo do Parlamento, 31 de maio de 2018
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/05/2018 12:02:02
Julio Torrado Quintela na data 31/05/2018 12:02:08
Raúl Fernández Fernández na data 31/05/2018 12:02:14
María Luisa Pierres López na data 31/05/2018 12:02:19
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

A empresa pública Seaga leva sendo unha peza clave no conxunto do
dispositivo de prevención e extinción de Incendios Forestais dos últimos 11 anos. Oito
deles con Conselleiros nomeados polo actual Presidente da Xunta.
A empresa pública Seaga leva sendo unha peza clave/importante no conxunto do
dispositivo de prevención e extinción de Incendios Forestais dos últimos 11 anos. Oito
deles con Conselleiros nomeados polo actual Presidente da Xunta.
O dispositivo de Seaga organízase en función das necesidades marcadas pola
propia Consellería do Medio Rural, actúa baixo o mesmo mando que o dispositivo de
SPDCIF da Consellería e de xeito conxunto co mesmo. A estas alturas non é algo
esóxeno e alleo ó mesmo.
A experiencia, profesionalidade, sacrificio e eficacia dos seus membros ten sido
demostrada nas súas actuacións no combate directo contra o lume que enfrontaron en
todas estas campañas pasadas.
O desperdicio de recursos económicos e humanos que suporía, para a o sector
público galego, o desprenderse do capital humano no que a propia Consellería estivo

1

102460

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

investindo nos últimos anos (formación, experiencia, capacidades...), e do organizativo
e estrutural que a entidade posúe.
A capacidade organizativa e estrutural, a experiencia acumulada polo seu
persoal título individual e colectivo non é substituíble por brigadas formadas
circunstancialmente polas administracións locais que estivesen dispostas a facelo.
Se temos en conta as denuncias das organizacións sindicais, acerca das
condicións salariais dos traballadores da empresa, tampouco se pode argumentar unha
cuestión económica e de aforro para prescindir do dispositivo de Seaga. E dado que
Seaga, como empresa pública da Xunta de Galicia, non ten como obxectivo principal a
xeración de beneficios económicos (que en todo caso volverían a reverter nas propias
arcas da administración galega),enténdese que o custo unitario deste dispositivo debería
ser máis económico, ou en todo caso á par que o dispositivo do persoal da Consellería.
O perfil e as características do persoal de Seaga fai que poidan desempeñar
outros labores fundamentais para o medio rural galego, baixo as directrices axeitadas da
Consellería do Medio Rural, en temas non tan só de prevención e extinción de lumes,
senón tamén en moitos outros agroforestais, medioambientais, de sanidade vexetal e
animal, de emerxencias.... A xeito de exemplo o persoal de Seaga podería estar
realizando para distintas administracións traballos de control e erradicación de pragas
(nespra velutina, polilla guatemalteca das patacas, picudo das palmeiras, pragas
forestais.....), control de biomasa forestal onde a administración local non dispoña de
recursos, xestión e mantemento de montes de titularidade pública e/ou colaboración
coas CMVMC, traballos en espazos naturais galegos, etc.....etc....
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Resulta irracional, e fóra de toda lóxica de xestión axeitada dos recursos
públicos, prescindir do capital humano que a propia Consellería formou nestes anos a
traveso de Seaga e para o que destinou recursos públicos.
Faise de todo necesario que se habiliten as disposicións necesarias pra que se
modifique a normativa actual, e a experiencia destes traballadores e traballadoras sexa
baremable á hora da súa inclusión nas listas de contratación da Xunta de Galicia.
De non ser feito así ímonos atopar coa situación perversa, provocada por unha
decisión política, de que os traballadores que puxeron en risco as súas vidas traballando
cóbado con cóbado na primeira liña de combate contra os lumes forestais, baixo o
mesmo mando, de xeito coordinado polos mesmos responsables, sometidos ós mesmos
riscos e ós mesmos sacrificios, a Conselleira vainos a dividir en dúas castes:
traballadores de primeira e de segunda, en función de quen lles fixese o contrato nesa
campaña, e non do traballo que leven desempeñado na súa vida profesional. De xeito
coloquial e para que se entenda ben: “se te contratou un Distrito Forestal “váleme” a
túa experiencia e puntúocha nas listas, pero si te contratou Seaga nese mesmo Distrito,
e fuches ós mesmos lumes có teu compañeiro da “Xunta”, e a pesar de que
compartiches día e noite con el os seus traballos e riscos, non me “vale” a túa
experiencia e non cha puntúo.
Os contratos nas brigadas municipais si lle son recoñecidos e baremables,
independentemente de se foron ó “lume” ou non. É dicir, se o Goberno Galego non
adopta as medidas oportunas para emendar esta eiva, a Conselleira estará mandando a
seguinte mensaxe: só recoñezo os méritos dos traballadores que contrataron os
Concellos, e dos que a Consellería contratou directamente, pero non a dos
traballadores que traballaron para a Consellería a través do seu medio propio como é
a empresa pública Seaga.
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Por todo o exposto formúlase para resposta oral en Pleno:
Cal é a razón do trato discriminatorio que se segue cos traballadores e
traballadoras de Seaga?

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/05/2018 12:58:12

María Montserrat Prado Cores na data 31/05/2018 12:58:18

Ana Pontón Mondelo na data 31/05/2018 12:58:19
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Olalla Rodil Fernández na data 31/05/2018 12:58:21

Noa Presas Bergantiños na data 31/05/2018 12:58:22

Xosé Luis Bará Torres na data 31/05/2018 12:58:25
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Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín Fernández Leiceaga, Raúl
Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.
En decembro de 2017, no Concello de Teo tivo entrada unha solicitude
de compatibilidade urbanística solicitada polo GRUPO TOYSAL (a
efectos de incluíla na presentación de solicitude de autorización
ambiental integrada) para o proxecto básico e estudo de impacto
ambiental dunha planta de xestión de residuos na antiga canteira de
Casalonga. O obxecto do proxecto é o tratamento e reciclado de 90.000
toneladas de residuos para producir, basicamente, biogás.
O certo é que no proxecto pódense atopar, entre outras referencias, as
seguintes:
1. A instalación dunha balsa de 5.000 m³.
2. A posible afectación dos cursos fluviais dos ríos Sar e Tinto,
sitos a uns 1.000 metros da planta.
3. A existencia de edificacións que causarán un impacto potencial
negativo sobre a fauna.
4. Malos cheiros pola trasfega e o almacenamento previo dos
residuos agroindustriais.
5. Ruídos e vibracións polo propio funcionamento da maquinaria e
tránsito de vehículos, que poden perturbar a animais e persoas en
zonas próximas á explotación.
6. Emisións de partículas de gases contaminantes á atmosfera, que
poden ter efectos negativos na contorna.
7. Xeración de residuos semellantes aos urbanos, que poderían
producir, por exemplo, contaminación de solos, de acuíferos por
lixiviados e das augas superficiais.
8. Creación de focos infecciosos coa conseguinte proliferación de
pragas de roedores e insectos.
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Lamentablemente, as conclusións deste proxecto son moi pouco
garantistas, pois di que a instalación englobará “diversas tecnoloxías
punteiras no pretratamento, dixestión ou concentración de residuos
orgánicos” e que é imposible establecer un plan de restauración
detallado, dada a imposible previsión da evolución das condicións
socio-económicas locais e nacionais.
Os veciños e veciñas están preocupados e teñen constituído unha
plataforma de afectados chamada “Casalonga limpa de residuos”, polo
que é o Goberno quen debe ser transparente e dar explicacións, posto
que a Xunta de Galicia é a administración competente para tramitar a
autorización ambiental integrada deste tipo de actividades. Os veciños
teñen o apoio do seu concello, que no Pleno do día 30 de maio
acordaba, por unanimidade, o rexeitamento a este tipo de instalacións
en solo rústico do noso concello.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Cal vai ser a postura do Goberno ante a solicitude de instalación dunha
planta de residuos na Casalonga, no Concello de Teo?

Pazo do Parlamento, 31 de maio de 2018

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Xoaquín Fernández Leiceaga
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/05/2018 12:57:39
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/05/2018 12:57:45
Raúl Fernández Fernández na data 31/05/2018 12:57:50
María Luisa Pierres López na data 31/05/2018 12:57:54

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

102467

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Recentemente aparecía no DOG número 65 publicado en data 4 de abril de
2018, un anuncio da Axencia Galega de Infraestruturas (anuncio do 21 de marzo de
2018), polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción
do itinerario peonil e ciclista na 04-402, treito Reza, así como a relación individual de
bens, dereitos e persoas propietarias afectadas polo proxecto referido.
Este proxecto e a opacidade e falta de claridade ao respecto por parte da Xunta
de Galiza e do Concello de Ourense causaron un profundo malestar e preocupación por
parte da poboación ourensá. Na teoría, o presente proxecto tiña por obxecto a creación
dun itinerario mixto peonil e ciclista pola marxe dereita da estrada, retomando
posteriormente o itinerario no treito da marxe dereita do río Miño. Posteriormente,
froito da mobilización e contestación social, a Xunta de Galiza asegurou publicamente e
en sede parlamentar que a senda sería só peonil e non mixta.
A veciñanza e diferentes colectivos sociais presentaron as súas alegacións en
tempo e forma. Alén do impacto na seguridade e nas propiedades veciñais, unha
preocupación importante viña a ser que o proxecto, ademais, non contemplaba as
históricas demandas da veciñanza: mellora da seguridade viaria e d seguridade peonil,
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incluír nun plan de obras as beirarrúas e alumeado do que carecen en boa parte da
estrada, feito que obriga á veciñanza a invadir a calzada, pola que transita un importante
fluxo de vehículos, moitos deles de grandes dimensións; integración do bus urbán, etc.

Por todo o anterior exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Cal é a alternativa da Xunta de Galiza para desenvolver a planificación integral
e de seguridade do treito de Reza conforme as demandas veciñais?

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 31/05/2018 13:08:49

María Montserrat Prado Cores na data 31/05/2018 13:08:55

Ana Pontón Mondelo na data 31/05/2018 13:08:56

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/05/2018 13:08:58

Olalla Rodil Fernández na data 31/05/2018 13:08:59

Xosé Luis Bará Torres na data 31/05/2018 13:09:01
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Dende o ano 2009, o gabinete de prensa da EOXI de Pontevedra O Salnés é
xestionada polo sector privado, un servizo máis do SERGAS que o Goberno de
Feijóo decidiu privatizar.
Esta situación ademais de supoñer unha privatización paulatina do Servizo
Galego de Saúde, tal e como se leva moito tempo denunciando, está chea de
irregularidades.
Entre estas irregularidades chaman a atención algunhas denunciadas, tales como
que a EOXI de Pontevedra O Salnés xa conte con praza pública cuberta para
poder prestar o servizo, o que fai cuestionarse se a contratación de tal servizo
podería supoñer un presunto desvío de poder por parte da Administración.
Con todo, este decidiu ser entregado ás mans da empresa privada mediante un
procedemento negociado no que a adxudicación que sospeitosamente foi a parar
nas mans do Partido Popular.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Cal foi a motivación que levou ao Goberno á privatización do servizo?

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018.
Asdo.: Eva Solla Fernández,
Deputada do G.P. de En Marea.
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Eva Solla Fernández na data 31/05/2018 14:18:06
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O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa dos seus deputados,
Francisco Casal Vidal e Luis Villares Naveira ao abeiro do artigo 155 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta
oral en Pleno, relativa ao Centro de Excelencia de drons que prevé o Plan
estratéxico de drons do Estado.

O pasado mes de marzo o Ministerio de Fomento presentou o Plan Estratéxico
para o desenvolvemento do sector civil dos drons en España 2018-2021, co
obxectivo prioritario de desenvolver a innovación e o desenvolvemento
tecnolóxico neste sector.
Este Plan Estratéxico ten un obxectivo transversal e multidisciplinar e pretende
definir e ordenar o marco de actuación para mellorar a competitividade e o
liderado das empresas do sector, polo que, nos próximos anos, pódense
fortalecer, madurar e medrar, situando a España como un referente internacional
neste campo.
Ademais, este Plan Estratéxico inclúe medidas para impulsar o apoio ás empresas
co obxectivo de acceder a programas de financiamento, especialmente en Europa,
como no caso da H2020, para continuar avanzando nº I+D+i, peza clave para o
desenvolvemento do sector.
O plan identifica catro eixes estratéxicos que deben axudar a ordenar as
diferentes liñas de actuación. Estes eixes están estruturados, a súa vez, en 8 liñas
estratéxicas, que se especifican en 29 iniciativas.

O Plan tamén inclúe os diferentes mecanismos de xestión, coordinación e
seguimento, que se articulan a través dun comité directivo e outro comité de
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coordinación e seguimento cuxo obxectivo é que as iniciativas incluídas no
documento sexan implementadas de forma eficiente.
Neste sentido, o Plan Estratéxico previu, como medidas máis salientables, a
creación dun Centro de Excelencia que promoverá a investigación e a
colaboración no ámbito do I+D+i entre as empresas e universidades, así como un
Laboratorio de drons a través do que se xerarán novas aplicacións e modelos de
negocio de gran impacto para o Grupo Fomento.
Tendo en conta que a Xunta de Galicia realiza un esforzo orzamentario moi
importante neste sector que debe situar Galicia como unha das principais
autonomías nesta tecnoloxía, imaxinamos que estará a ter unha participación moi
activa para conseguir para Galicia, e en concreto para o polígono de Rozas, tanto
o Centro de Excelencia como o Laboratorio de drons.

Por todo elo, En Marea presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Pleno:

- Que actuacións está a desenvolver a Xunta de Galicia para que o Ministerio de
Fomento tome a decisión de implantar en Galicia, no polígono de Rozas, os
previstos Centro de Excelencia, que promoverá a investigación e a colaboración
no ámbito do I+D+i entre as empresas e universidades, así como o Laboratorio
de drons a través do que se xerarán novas aplicacións e modelos de negocio?

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Luís Villares Naveira
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Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 31/05/2018 16:29:40

Luis Villares Naveira na data 31/05/2018 16:29:51
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa á satisfacción das demandas das plataformas de emigrantes
retornados e retornadas en relación coa tributación das súas pensións e ao cumprimento
dos acordos plenarios na materia.

Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradamente como o
actual sistema impositivo non está a contribuír a corrixir as desigualdades económicas
nin para redistribuír a riqueza. Ben ao contrario, as decisións que foron emanando ao
respecto por parte do goberno central foron na dirección contraria e supuxeron grandes
problemas para as maiorías sociais. Un dos sectores máis afectados foi o das e dos
pensionistas galegos e, de forma especial, as e os emigrantes retornados.
Xa desde o ano 2013 tiveron que mobilizarse e organizarse socialmente para dar
resposta ás inxustizas arbitradas pola facenda estatal. Milleiros de galegos e galegas
viron como despois de traballar mesmo décadas fóra de Galiza obtiñan un tratamento
fiscal desigual que os situaban como defraudadores e defraudadoras ao tempo que se ían
coñecendo publicamente os casos de corrupción e malversación de dirixentes do Partido
Popular. Se foran expulsados da súa terra de orixe nos mellores anos da súa vida,
volvían recibir un duro golpe. Porén, a súa vontade incansábel conseguiu forzar cambios
normativos que permitiron, grazas á mobilización popular e á contestación social, que
moitas persoas recuperaran o perdido. A finais do ano 2014, a través da disposición
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adicional da Lei 26/2014 introduciuse unha modificación mediante a que de forma
implícita o goberno central viña a recoñecer que a Axencia Tributaria viña realizando
unha interpretación abusiva das disposicións legais. Desta forma, estabeleceuse un
período de regularización e o establecemento dun período voluntario de tributación para
os e as que aínda non teñan realizado a declaración.
Porén, hai que sinalar tamén que estas mudanzas son aínda insuficientes e non
supuxeron unha recuperación global dos dereitos vulnerados nin a tranquilidade para as
diferentes casuísticas. A día de hoxe segue sen existir unha regulación real, clara e xusta
da tributación para os e as emigrantes retornadas. Este colectivo continúa a pé de rúa
para demandar ao goberno español o cumprimento dos convenios bilaterais asinados cos
Estados membros, a eliminación dos expedientes abertos e o impulso de cambios
normativos para homoxeneizar o status das pensións independentemente da súa orixe no
marco do estado español ou no marco estranxeiro.
Unha das ausencias máis significativas é a referente ao tratamento xusto das
pensións de invalidez. Neste sentido, en abril de 2017 o Bloque Nacionalista Galego
impulsaba no Parlamento Galego un acordo ao respecto que foi adiante co seguinte
contido: «O Parlamento insta a Xunta de Galicia a que se demande do Goberno español
que nas negociacións dos convenios de dobre imposición se introduza unha cláusula que
permita o recoñecemento dos certificados de invalidez de calquera dos estados
contratantes para os efectos das obrigas tributarias que podan ter as súas pensións no
país de residencia do ou da pensionista.». Porén, desde entón non se teñen producido
cambios significativos a favor deste colectivo. Máis aínda, temos noticia de feitos
preocupantes ao coñecermos casos que se ben até o momento tiñan rematado con
sentenzas favorábeis cara as e os contribuíntes, comezaban a determinarse como
desestimatorias, visibilizando un cambio de criterio por parte dos operadores xurídicos.
Un cambio de criterio que desde a formación nacionalista vemos con preocupación, xa
2
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que pola parte competente aos organismos administrativos do social tampouco se ten
dado unha mellora e actualización das canles a seguir para solucionar estas situacións,
nin se prevén novos mecanismos que superen a saturación e listas de agarda que existen
na actualidade.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Considera o goberno galego que está garantido o tratamento igualitario e
homoxéneo para a tributación das pensións das e dos emigrantes retornados a Galiza?

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 31/05/2018 16:46:30

María Montserrat Prado Cores na data 31/05/2018 16:46:33

Olalla Rodil Fernández na data 31/05/2018 16:46:35

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/05/2018 16:46:39

Xosé Luis Bará Torres na data 31/05/2018 16:46:44

Ana Pontón Mondelo na data 31/05/2018 16:46:47
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

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 oral en Pleno.

O presidente Feijoo acaba de afirmar sorpresivamente nun acto cos reitores
das universidades galegas que vai levantar un novo edificio na Cidade da
Cultura destinado a organismos académicos como o Consorcio
Interuniversitario de Galicia e a Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia.
Parece ser que quere levantar o que ía ser o teatro e afirma que custará 17
millóns, pero sen dar máis datos.
Parece que quere que unha parte do custo sexa sufragado polas universidades
pero non sabemos se as universidades foron avisadas deste proxecto e
tampouco sabemos a que se debe esta decisión e que estudos se levaron a
cabo para xustificar a construción dun edificio que, cos datos que temos
neste momento, é absolutamente innecesario.
Non deixa de chamar a atención que o PP defendeu a creación do Consorcio
para aforrar cartos entre as universidades e agora vai custar como mínimo 17
millóns de euros e que, por outra parte, Feijoo comprometeuse a paralizar
todas as obras do Gaias.
Isto é un proxecto totalmente opaco que necesita de moitas explicacións, por
exemplo parece imposible que o proxecto do teatro sirva para as novas
funcións que lle quere dar ao edificio polo que habería que facer un novo
proxecto adecuado e cambiar todo o existente, o que tería un custe
importante.
Tampouco, sen ter máis información, se ve a necesidade dun edificio novo
para o Consorcio que, polas súas funcións, terá pouco persoal propio, e en
todo caso sería máis barato facelo nun campus. Todos sabemos por
experiencia os gastos extras que teñen os edificios do Gaias pola súa
estrutura, pola pedra que os recubre e moitas máis características propias que
fan a construción moi cara.
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Dada esta situación, e tendo en conta que 17 millóns de euros é unha
cantidade moi importante para investir por exemplo na investigación
universitaria, cremos que o goberno ten que dar moitas explicacións para este
proxecto.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e o deputado que asinan
formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:

Cales son as causas que motivan incumprir a promesa do Sr. Feijoo de
paralizar as obras da Cidade da Cultura?

Pazo do Parlamento, 31 de maio de 2018
Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 31/05/2018 17:29:33
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 31/05/2018 17:29:42
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