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SUMARIO
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

ı 33642 (10/PNP-002545)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes a acadar un servizo de asistencia xurídica gratuíto máis eﬁciente e de maior calidade, en coordinación co Consello da Avogacía Galega 111531

ı 33649 (10/PNP-002546)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á ampliación do Centro de Saúde do concello
do Porriño e á dotación adecuada de medios técnicos e humanos
111533

ı 33654 (10/PNP-002547)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes a ofrecer unha cobertura axeitada dos servizos
do Centro de Saúde de Ares
111535

ı 33658 (10/PNP-002548)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a resolver o peche da pesqueira da sardiña para
a arte do xeito
111537

ı 33666 (10/PNP-002549)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia no prazo de tres meses dun documento que permita
unha visualización anual das transferencias totais recibidas polas entidades locais galegas que permitan establecer medidas que reequilibren a dotación anual nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao ano 2019
111540

ı 33673 (10/PNP-002550)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co Centro de Reforma de Menores Avelino Montero, de Pontevedra
111541

111512
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ı 33682 (10/PNP-002551)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia para que durante a X lexislatura volva asumir integramente
o custo dos desprazamentos programados (non urxentes) das persoas en situación de dependencia, discapacidade ou con problemas de mobilidade, garantindo a universalidade e gratuidade deste
111544
servizo

ı 33693 (10/PNP-002552)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da posta en marcha do sistema de depósito, devolución e
retorno de envases
111547

ı 33699 (10/PNP-002553)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co desenvolvemento da operación Centinela
Gallego e a dotación da partida orzamentaria á Unidade de Policía Adscrita á Xunta de Galicia
111549

ı 33705 (10/PNP-002554)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia na loita contra o cambio climático e a pegada de carbono
na contratación pública
111552

ı 33712 (10/PNP-002555)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia do proxecto da estación intermodal da Coruña

ı 33714 (10/PNP-002556)

111555

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a garantir a calidade e a seguridade da rede
111558
viaria de titularidade autonómica

ı 33726 (10/PNP-002557)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Política Social relativas á demora inxustiﬁcada
en comunicar a obtención de praza para os campamentos de verán especíﬁcos para persoas con
discapacidade, convocados pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade 111561

ı 33745 (10/PNP-002558)

Grupo Parlamentario de En Marea

111513
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Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para solicitar do Ministerio de Fomento a realización de obras
na estrada N-640 entre A Estrada e Chapa que prevexan dende a reposición da capa de rodadura
111565
ata a mellora da sinalización horizontal

ı 33758 (10/PNP-002559)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a solicitude á Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia da elaboración dun informe sobre a aplicación da Lei 10/2017, de espectáculos públicos e actividades re111567
creativas de Galicia

ı 33760 (10/PNP-002560)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da posta en marcha e a execución do Plan sectorial de aparcadoiros disuasorios aprobado no ano 2013, no que se prevían seis alternativas de aparcamento
para a cidade de Ourense
111569

ı 33781 (10/PNP-002561)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a trasladar información á poboación do concello
da Merca sobre a presenza de trihalometanos na rede de abastecemento de auga
111572

ı 33787 (10/PNP-002562)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para elaborar, en colaboración coas entidades LGTBI da nosa
comunidade autónoma, así como con cantos profesionais de diferentes ámbitos (sanitario, xudicial,
policial, etc.) se consideren oportunos, unha guía para a detección da violencia intraxénero en Galicia, así como un protocolo de asistencia a persoas vítimas dela
111575

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

ı 33643 (10/PNC-002752)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes a acadar un Servizo de Asistencia Xurídica Gratuíto máis eﬁciente e de maior calidade, en coordinación co Consello da Avogacía Galega 111577

ı 33648 (10/PNC-002753)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á ampliación do Centro de Saúde do concello
111579
do Porriño e á dotación adecuada de medios técnicos e humanos
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ı 33652 (10/PNC-002754)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes a ofrecer unha cobertura axeitada dos servizos
do Centro de Saúde de Ares
111581

ı 33657 (10/PNC-002755)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a resolver o peche da pesqueira da sardiña para
a arte do xeito
111583

ı 33665 (10/PNC-002756)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia no prazo de tres meses dun documento que permita
unha visualización anual das transferencias totais recibidas polas entidades locais galegas que permitan establecer medidas que reequilibren a dotación anual nos orzamentos da Comunidade Au111586
tónoma de Galicia correspondentes ao ano 2019

ı 33674 (10/PNC-002757)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co Centro de Reforma de Menores Avelino Montero, de Pontevedra
111587

ı 33683 (10/PNC-002758)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia para que durante a X lexislatura volva asumir integramente
o custo dos desprazamentos programados (non urxentes) das persoas en situación de dependencia, discapacidade ou con problemas de mobilidade, garantindo a universalidade e gratuidade deste
servizo
111590

ı 33694 (10/PNC-002759)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da posta en marcha do sistema de depósito, devolución e
111593
retorno de envases

ı 33700 (10/PNC-002760)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co desenvolvemento da operación Centinela
Gallego e a dotación da partida orzamentaria á Unidade de Policía Adscrita á Xunta de Galicia
111595

111515
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ı 33706 (10/PNC-002761)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia na loita contra o cambio climático e a pegada de carbono
na contratación pública
111598

ı 33711 (10/PNC-002762)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia do proxecto da estación intermodal da Coruña

ı 33713 (10/PNC-002763)

111601

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a garantir a calidade e a seguridade da rede
111604
viaria de titularidade autonómica

ı 33725 (10/PNC-002764)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Política Social relativas á demora inxustiﬁcada
en comunicar a obtención de praza para os campamentos de verán especíﬁcos para persoas con
discapacidade, convocados pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade 111607

ı 33744 (10/PNC-002765)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para solicitar do Ministerio de Fomento a realización de obras
na estrada N-640 entre A Estrada e Chapa que prevexan dende a reposición da capa de rodadura
ata a mellora da sinalización horizontal
111611

ı 33757 (10/PNC-002766)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a solicitude á Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia da elaboración dun informe sobre a aplicación da Lei 10/2017, de espectáculos públicos e actividades re111613
creativas de Galicia

ı 33761 (10/PNC-002767)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da posta en marcha e a execución do Plan sectorial de aparcadoiros disuasorios aprobado no ano 2013, no que se prevían seis alternativas de aparcamento
111615
para a cidade de Ourense

ı 33782 (10/PNC-002768)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

111516
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Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a trasladar información á poboación do concello
da Merca sobre a presenza de trihalometanos na rede de abastecemento de auga
111618

ı 33788 (10/PNC-002769)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para elaborar, en colaboración coas entidades LGTBI da nosa
comunidade autónoma, así como con cantos profesionais de diferentes ámbitos (sanitario, xudicial,
policial, etc.) se consideren oportunos, unha guía para a detección da violencia intraxénero en Ga111621
licia, así como un protocolo de asistencia a persoas vítimas dela

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

ı 33644 (10/INT-001120)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o funcionamento da xustiza gratuíta e a quenda de oﬁcio

ı 33659 (10/INT-001121)

111623

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a resolver o peche da pesqueira da sardiña para
a arte do xeito
111625

ı 33684 (10/INT-001122)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da eliminación da gratuidade e universalidade do Servizo
Galego de Apoio á Mobilidade Persoal e as previsións de incrementar a achega, así como a posibilidade de que a Administración autonómica asuma integramente o custo do servizo de transporte
adaptado
111628

ı 33695 (10/INT-001123)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a redución de entrada de materiais como a produción de refugallos virxes

ı 33701 (10/INT-001124)

111631

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co desenvolvemento da operación Centinela Gallego e a dotación da partida orzamentaria á Unidade de Policía Adscrita á Xunta de
111633
Galicia

111517
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ı 33707 (10/INT-001125)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia na loita contra o cambio climático e a pegada de carbono
na contratación pública
111636

ı 33723 (10/INT-001126)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Política Social relativas á demora inxustiﬁcada
en comunicar a obtención de praza para os campamentos de verán especíﬁcos para persoas con
discapacidade, convocados pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade 111639

ı 33767 (10/INT-001127)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a valoración polo Goberno galego da contía media das pensións en Galicia

111643

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre os campamentos de verán para menores con discapacidade

111645

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a convocatoria para a creación das casas do maior

111648

ı 33772 (10/INT-001128)
ı 33776 (10/INT-001129)
ı 33789 (10/INT-001130)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para detectar e actuar nos casos de violencia intraxénero
111650

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

2.3.5. Orzamento e Conta xeral do Parlamento
2.3.5.2. Conta xeral do Parlamento e do Valedor do Pobo

ı Conta xeral do Parlamento e do Valedor do Pobo correspondente ao exercicio 2017

111526

111518
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 30 de xullo 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

- 33642 (10/PNP-002545)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes a acadar un servizo de asistencia xurídica gratuíto máis eﬁciente e de maior calidade, en coordinación co Consello da Avogacía Galega
- 33649 (10/PNP-002546)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á ampliación do Centro de Saúde do concello
do Porriño e á dotación adecuada de medios técnicos e humanos
- 33654 (10/PNP-002547)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes a ofrecer unha cobertura axeitada dos servizos
do Centro de Saúde de Ares
- 33658 (10/PNP-002548)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a resolver o peche da pesqueira da sardiña para
a arte do xeito
- 33666 (10/PNP-002549)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia no prazo de tres meses dun documento que permita
unha visualización anual das transferencias totais recibidas polas entidades locais galegas que permitan establecer medidas que reequilibren a dotación anual nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao ano 2019
- 33673 (10/PNP-002550)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis

111519
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Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co Centro de Reforma de Menores Avelino Montero, de Pontevedra
- 33682 (10/PNP-002551)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia para que durante a X lexislatura volva asumir integramente
o custo dos desprazamentos programados (non urxentes) das persoas en situación de dependencia, discapacidade ou con problemas de mobilidade, garantindo a universalidade e gratuidade deste
servizo
- 33693 (10/PNP-002552)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da posta en marcha do sistema de depósito, devolución e
retorno de envases
- 33699 (10/PNP-002553)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co desenvolvemento da operación Centinela
Gallego e a dotación da partida orzamentaria á Unidade de Policía Adscrita á Xunta de Galicia
- 33705 (10/PNP-002554)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia na loita contra o cambio climático e a pegada de carbono
na contratación pública
- 33712 (10/PNP-002555)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia do proxecto da estación intermodal da Coruña
- 33714 (10/PNP-002556)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a garantir a calidade e a seguridade da rede
viaria de titularidade autonómica
- 33726 (10/PNP-002557)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Política Social relativas á demora inxustiﬁcada
en comunicar a obtención de praza para os campamentos de verán especíﬁcos para persoas con
discapacidade, convocados pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

111520

X lexislatura. Número 344. 1 de agosto de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 33745 (10/PNP-002558)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para solicitar do Ministerio de Fomento a realización de obras
na estrada N-640 entre A Estrada e Chapa que prevexan dende a reposición da capa de rodadura
ata a mellora da sinalización horizontal
- 33758 (10/PNP-002559)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a solicitude á Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia da elaboración dun informe sobre a aplicación da Lei 10/2017, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia
- 33760 (10/PNP-002560)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da posta en marcha e a execución do Plan sectorial de aparcadoiros disuasorios aprobado no ano 2013, no que se prevían seis alternativas de aparcamento
para a cidade de Ourense
- 33781 (10/PNP-002561)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a trasladar información á poboación do concello
da Merca sobre a presenza de trihalometanos na rede de abastecemento de auga
- 33787 (10/PNP-002562)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para elaborar, en colaboración coas entidades LGTBI da nosa
comunidade autónoma, así como con cantos profesionais de diferentes ámbitos (sanitario, xudicial,
policial, etc.) se consideren oportunos, unha guía para a detección da violencia intraxénero en Galicia, así como un protocolo de asistencia a persoas vítimas dela

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

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 33643 (10/PNC-002752)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes a acadar un Servizo de Asistencia Xurídica Gratuíto máis eﬁciente e de maior calidade, en coordinación co Consello da Avogacía Galega
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

111521
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- 33648 (10/PNC-002753)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á ampliación do Centro de Saúde do concello
do Porriño e á dotación adecuada de medios técnicos e humanos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 33652 (10/PNC-002754)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes a ofrecer unha cobertura axeitada dos servizos
do Centro de Saúde de Ares
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 33657 (10/PNC-002755)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a resolver o peche da pesqueira da sardiña para
a arte do xeito
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 33665 (10/PNC-002756)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia no prazo de tres meses dun documento que permita
unha visualización anual das transferencias totais recibidas polas entidades locais galegas que permitan establecer medidas que reequilibren a dotación anual nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao ano 2019
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 33674 (10/PNC-002757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co Centro de Reforma de Menores Avelino Montero, de Pontevedra
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 33683 (10/PNC-002758)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia para que durante a X lexislatura volva asumir integramente
o custo dos desprazamentos programados (non urxentes) das persoas en situación de dependencia, discapacidade ou con problemas de mobilidade, garantindo a universalidade e gratuidade deste
servizo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 33694 (10/PNC-002759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da posta en marcha do sistema de depósito, devolución e
retorno de envases
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 33700 (10/PNC-002760)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co desenvolvemento da operación Centinela
Gallego e a dotación da partida orzamentaria á Unidade de Policía Adscrita á Xunta de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 33706 (10/PNC-002761)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia na loita contra o cambio climático e a pegada de carbono
na contratación pública
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 33711 (10/PNC-002762)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia do proxecto da estación intermodal da Coruña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 33713 (10/PNC-002763)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a garantir a calidade e a seguridade da rede
viaria de titularidade autonómica
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 33725 (10/PNC-002764)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Política Social relativas á demora inxustiﬁcada
en comunicar a obtención de praza para os campamentos de verán especíﬁcos para persoas con
discapacidade, convocados pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 33744 (10/PNC-002765)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
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Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para solicitar do Ministerio de Fomento a realización de obras
na estrada N-640 entre A Estrada e Chapa que prevexan dende a reposición da capa de rodadura
ata a mellora da sinalización horizontal
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 33757 (10/PNC-002766)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a solicitude á Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia da elaboración dun informe sobre a aplicación da Lei 10/2017, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 33761 (10/PNC-002767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da posta en marcha e a execución do Plan sectorial de aparcadoiros disuasorios aprobado no ano 2013, no que se prevían seis alternativas de aparcamento
para a cidade de Ourense
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 33782 (10/PNC-002768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a trasladar información á poboación do concello
da Merca sobre a presenza de trihalometanos na rede de abastecemento de auga
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 33788 (10/PNC-002769)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para elaborar, en colaboración coas entidades LGTBI da nosa
comunidade autónoma, así como con cantos profesionais de diferentes ámbitos (sanitario, xudicial,
policial, etc.) se consideren oportunos, unha guía para a detección da violencia intraxénero en Galicia, así como un protocolo de asistencia a persoas vítimas dela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 33644 (10/INT-001120)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o funcionamento da xustiza gratuíta e a quenda de oﬁcio
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- 33659 (10/INT-001121)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a resolver o peche da pesqueira da sardiña para
a arte do xeito
- 33684 (10/INT-001122)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da eliminación da gratuidade e universalidade do Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal e as previsións de incrementar a achega, así como a posibilidade
de que a Administración autonómica asuma integramente o custo do servizo de transporte adaptado
- 33695 (10/INT-001123)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a redución de entrada de materiais como a produción de refugallos virxes
- 33701 (10/INT-001124)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co desenvolvemento da operación Centinela
Gallego e a dotación da partida orzamentaria á Unidade de Policía Adscrita á Xunta de Galicia
- 33707 (10/INT-001125)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia na loita contra o cambio climático e a pegada de carbono
na contratación pública
- 33723 (10/INT-001126)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Política Social relativas á demora inxustiﬁcada
en comunicar a obtención de praza para os campamentos de verán especíﬁcos para persoas con
discapacidade, convocados pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade
- 33767 (10/INT-001127)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a valoración polo Goberno galego da contía media das pensións en Galicia
- 33772 (10/INT-001128)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre os campamentos de verán para menores con discapacidade

111525

X lexislatura. Número 344. 1 de agosto de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 33776 (10/INT-001129)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a convocatoria para a creación das casas do maior
- 33789 (10/INT-001130)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para detectar e actuar nos casos de violencia
intraxénero
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

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

2.3. Réxime e goberno interior
2.3.5. Orzamento e Conta xeral do Parlamento
2.3.5.2. Conta xeral do Parlamento e do Valedor do Pobo

Conta xeral do Parlamento e do Valedor do Pobo correspondente ao exercicio 2017
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 30 de xullo de 2018, adoptou os seguintes acordos:
De conformidade co estipulado nos artigos 22 e 23 do Regulamento de réxime orzamentario e contable do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo, foi presentada en tempo e forma pola Intervención Xeral á Mesa do Parlamento a Conta xeral do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo
correspondente ao exercicio 2017.
En consecuencia, ao abeiro do artigo 23 do Regulamento orzamentario e contable e coa abstención
das Sras. Solla Fernández e Burgo López, a Mesa do Parlamento adopta o seguinte ACORDO:
1. Aprobar a Conta xeral do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo.
2. Publicar as mencionadas Contas no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e no Portal de Transparencia.
3. Remitilas ao Consello de Contas, en cumprimento do disposto no artigo 92.2º do Regulamento
de réxime interior do dito órgano de control externo, aprobado o 27 de febreiro de 2017 e publicado
no Diario Oﬁcial de Galicia núm. 46, do 7 de marzo de 2017.
4. Comunicar este acordo á Intervención e Asuntos económicos
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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571
573
575

544

430
470
472

300

273

220
221
222
223
226
227
228
229
282

212
215
216
281

CONTAS

TOTAL

Propiedade industrial
Aplicacións informáticas
Propiedade intelectual
Am. ac. de inmobilizado inmaterial
Inmobilizacións materiais
Terreos e bens naturais
Construcións
Instalacións técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Outro inmobilizado material
Am. ac. de inmobilizado material
GASTOS PARA DISTRIBUÍR EN VARIOS EXERCICIOS
Gastos diferidos por préstamos subvencionados
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
Mercadorías
Debedores
Debedores por dereitos recoñecidos, orzamento corrente
Facenda pública, debedor por diversos conceptos
Facenda pública IVE soportado
Investimentos financeiros temporais
Créditos a curto prazo ao persoal
Tesouraría
Bancos e institucións de crédito. Contas operativas
Bancos e institucións de crédito. Contas restrinxidas de recadación
Bancos e institucións de crédito. Contas restrinxidas de pagamentos

DENOMINACIÓN
INMOBILIZADO
Inmobilizado inmaterial

ACTIVO

28.630.995,34

IMPORTES 2017
22.617.412,54
365.546,95
22.347,88
2.861.999,38
18.331,50
-2.537.131,81
22.251.865,59
650.334,77
22.698.854,30
1.911.516,64
14.620,92
3.271.777,41
2.268.812,28
177.130,79
3.089.811,53
-11.830.993,05
3.390,21
3.390,21
6.010.192,59
45.140,89
45.140,89
2.828.390,62
2.827.707,80
389,03
293,79
51.744,82
51.744,82
3.084.916,26
3.072.826,60
4.229,73
7.859,93
28.509.151,69

TOTAL

IMPORTES 2016 CONTAS
DENOMINACIÓN
22.925.826,33
FONDOS PROPIOS
387.507,91
Patrimonio
20.467,88
100
Patrimonio
2.705.252,93
103
Patrimonio recibido en cesión
18.331,50
107
Patrimonio entregado en adscrición
-2.356.544,40
22.538.318,42
650.334,77
Resultados do exercicio
22.698.854,30
129
Resultados do exercicio
1.911.516,64
14.620,92
ACREDORES A LONGO PRAZO
3.244.636,68
Outras débedas a longo prazo
2.518.452,65
172
Débedas a l/p por préstamos subvencionados
177.130,79
3.047.137,42
ACREDORES A CURTO PRAZO
-11.724.365,75
Acredores
4.604,54
400
Acredores por obrigas recoñecidas. Orz. corrente
4.604,54
401
Acredores por obrigas recoñecidas. Orz. pechados
5.578.720,82
475
Facenda pública acredora por diversos conceptos
42.582,09
476
Organismos de previsión social acredores
42.582,09
477
Facenda pública IVE repercutido
2.768.393,16
522
Débedas a c/p por préstamos subvencionados
2.768.393,16
560
Fianzas recibidas a curto prazo
0,00
0,00
50.811,98
50.811,98
2.716.933,59
2.708.172,94
3.956,29
4.804,36

PASIVO

BALANCE DA SITUACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA NO 31 DE DECEMBRO

RESUMO DA SITUACIÓN E DOS RESULTADOS

APROBADA POLA MESA DO PARLAMENTO O DÍA 30 DE XULLO DE 2018

CONTA XERAL DO PARLAMENTO DE GALICIA E DO VALEDOR DO POBO DO ANO 2017

414.608,14
414.608,14

28.630.995,34

28.509.151,69

382.301,89
429.162,01
382.301,89
429.162,01
166.033,13
239.089,86
5.316,08
281,83
185.133,04
168.413,99
15.594,45
15.309,13
6,08
121,78
1.041,33
1.214,33
9.177,78
4.731,09

2.348,88
3.390,21
2.348,88
3.390,21
2.348,88
3.390,21

169.745,10
169.745,10

IMPORTES 2017 IMPORTES 2016
28.246.344,57
28.076.599,47
28.076.599,47
27.661.991,33
12.780.264,73
12.365.656,59
18.530.176,82
18.530.176,82
-3.233.842,08
-3.233.842,08

111528

571
577

430

273

220
221
222
226
227
228
229
282

212
215
281

CONTAS

TOTAL

DENOMINACIÓN
INMOBILIZADO
Inmobilizado inmaterial
Propiedade industrial
Aplicacións informáticas
Am. ac. de inmobilizado inmaterial
Inmobilizacións materiais
Terreos e bens naturais
Construcións
Instalacións técnicas
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Outro inmobilizado material
Am. ac. de inmobilizado material
GASTOS PARA DISTRIBUÍR EN VARIOS EXERCICIOS
Gastos diferidos por préstamos subvencionados
ACTIVO CIRCULANTE
Debedores
Debedores por dereitos recoñecidos, orzamento corrente
Tesouraría
Bancos e institucións de crédito. Contas operativas
Bancos e institucións de crédito. Contas financeiras

ACTIVO

5.730.509,23

IMPORTES 2017
2.870.246,89
38.104,41
768,22
220.404,46
-183.068,27
2.832.142,48
10.778,55
3.396.692,03
43.255,34
541.285,27
173.673,36
62.870,00
306.972,06
-1.703.384,13
672,48
672,48
2.859.589,86
285.650,30
285.650,30
2.573.939,56
2.573.939,56
0,00
5.537.365,76

TOTAL

IMPORTES 2016 CONTAS
DENOMINACIÓN
2.877.163,50
FONDOS PROPIOS
23.215,14
Patrimonio
768,22
100
Patrimonio
197.800,58
101
Patrimonio recibido en adscrición
-175.353,66
2.853.948,36
Resultados do exercicio
10.778,55
129
Resultados do exercicio
3.396.692,03
43.255,34
540.975,51
ACREDORES A LONGO PRAZO
144.433,31
Outras débedas a longo prazo
62.870,00
172
Débedas a longo prazo por préstamos subvencionados
301.564,55
ACREDORES A CURTO PRAZO
-1.646.620,93
Acredores
1.088,24
400
Acredores por obrigas recoñecidas. Orz. corrente
1.088,24
475
Facenda pública acredora por diversos conceptos
2.659.114,02
476
Organismos de previsión social acredores
276.620,84
522
Débedas a curto prazo por préstamos subvencionados
276.620,84
2.382.493,18
1.382.493,18
1.000.000,00

PASIVO

BALANCE DA SITUACIÓN DO VALEDOR DO POBO NO 31 DE DECEMBRO

894.998,19
894.998,19

5.730.509,23

5.537.365,76

351,96
672,48
351,96
672,48
351,96
672,48
122.753,32
176.551,63
122.753,32
176.551,63
41.855,84
99.048,26
76.113,20
72.761,90
4.463,76
4.325,71
320,52
415,76

247.262,30
247.262,30

IMPORTES 2017 IMPORTES 2016
5.607.403,95
5.360.141,65
5.360.141,65
4.465.143,46
2.126.299,57
1.231.301,38
3.233.842,08
3.233.842,08
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844.366,45

+ Créditos gastados financiados co
remanente de tesouraría do ano anterior
1.317.579,17

473.212,72

-16.691.169,29

- Obrigas recoñecidas netas

SALDO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO

17.164.382,01

ANO 2017

1.113.894,83

339.363,62

774.531,21

-15.928.098,72

16.702.629,93

ANO 2016

PARLAMENTO DE GALICIA

+ Dereitos recoñecidos netos

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE FINANCIAMENTO
DO EXERCICIO

414.608,14

-16.200.954,04

16.615.562,18

ANO 2016

RESULTADO ORZAMENTARIO

169.745,10

-16.903.333,77

- Gastos do exercicio

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

17.073.078,87

+ Ingresos do exercicio

ANO 2017

PARLAMENTO DE GALICIA

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

327.263,69

73.084,78

254.178,91

-1.744.379,90

1.998.558,81

ANO 2017

VALEDOR DO POBO

247.262,30

-1.751.296,51

1.998.558,81

ANO 2017

VALEDOR DO POBO

1.098.247,98

151.472,20

946.775,78

-1.707.117,71

2.653.893,49

ANO 2016

894.998,19

-1.757.378,15

2.652.376,34

ANO 2016

111530

-381.260,56
3.084.916,26

5.532.046,32

- Obrigas pendentes de pagamento

+ Fondos líquidos no 31 de decembro

REMANENTE DE TESOURARÍA TOTAL
DO EXERCICIO (non afectado)
5.057.379,07

2.716.933,59

-427.947,68

2.768.393,16

ANO 2016

2.716.933,59
18.956.317,57
-18.588.334,90
3.084.916,26

+ Cobramentos do exercicio

- Pagamentos do exercicio

SALDO FINAL DE TESOURARÍA NO 31 DE DECEMBRO

2.573.939,56

-3.167.045,46

3.358.491,84

2.382.493,18

ANO 2017

ANO 2017

+ Saldo inicial de tesouraría no 1 de xaneiro

VALEDOR DO POBO

PARLAMENTO DE GALICIA

ESTADO DA SITUACIÓN DAS EXISTENCIAS DE TESOURARÍA

2.828.390,62

+ Dereitos pendentes de cobramento

ANO 2017

PARLAMENTO DE GALICIA

REMANENTE DE TESOURARÍA DO EXERCICIO

2.737.157,06

2.573.939,56

-122.432,80

285.650,30

ANO 2017

2.482.978,15

2.382.493,18

-176.135,87

276.620,84

ANO 2016

VALEDOR DO POBO

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 Patricia Vilán Lorenzo, Juan
Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a
través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do Estado
Social e Democrático de Dereito. Sen dúbida, a Xustiza gratuíta e a
Quenda de Oficio constitúen unha boa parte desa prestación dun
servizo público, malia que o Goberno galego as tivera esquecidas
durante case unha década, pois as contías que reciben os profesionais
da quenda estiveron conxeladas dende o ano 2009 ata o actual 2018 e
as melloras acadadas non cobren nin de lonxe a media estatal.
Así, o XII Informe do Observatorio de Xustiza Gratuíta Avogacía
Española-Wolters Kluwer (que analizou máis de 7500 datos aportados
polos 83 colexios de avogados existentes en España) concluíu que en
2017 houbo unha leve recuperación do investimento total en xustiza
gratuíta, cun incremento do 1,9 % con respecto a 2016. As
comunidades autónoma que máis investiron foron Cataluña (con case
un 3 % de suba), Madrid (cun 6 %), Andalucía (cun 4,6 %), Valencia,
Canarias e Euskadi (as tres por debaixo do 1 %). Así mesmo, segundo o
Informe “Investimento en Xustiza. Investimento en Xustiza Gratuíta”
elaborado pola Universidade Carlos III, as comunidades autónomas con
máis investimento en xustiza gratuíta (por riba da media estatal) foron
Cataluña, Canarias, Andalucía, Ceuta e Melilla; un segundo grupo (con
valores preto do nivel estatal) formado por Madrid, Valencia, Asturias,
Estremadura e Murcia e un terceiro grupo (máis afastado do nivel do
Estado) formado por Galicia, Euskadi, Baleares, Navarra, Castela- La
Mancha, Cantabria, Castela e León, Aragón e La Rioja.
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Por outro lado, nos orzamentos Xerais do Estado, en materia de xustiza
gratuíta, o Ministerio de Xustiza xa se ten comprometido a executar o
incremento do 30,8 % previsto.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, co fin de acadar un
Servizo de Asistencia Xurídica Gratuíta máis eficiente, de maior
calidade e que garanta os dereitos das persoas máis desfavorecidas e en
coordinación co Consello da Avogacía Galega, a que:
1. Amplíe as especialidades da Quenda de Oficio para facer fronte ás
novas demandas e problemas sociais.
2. Incremente, xa neste ano 2018 mediante unha modificación
orzamentaria, as compensacións económicas das letradas e letrados que
prestan o servizo, poñendo a Galicia por riba da media estatal de
investimento das comunidades autónomas en xustiza gratuíta.
3. Cree un organismo de seguimento do sistema propiciando a
homoxeneización dos criterios das Comisións de Asistencia Xurídica
Gratuíta de Galicia.

Pazo do Parlamento, 19 de xullo de 2018
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/07/2018 12:20:01
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/07/2018 12:20:08
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/07/2018 12:20:18
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/07/2018 12:20:20
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario 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:
No ano 2010, o Concello do Porriño asinou un acordo coa Xunta de Galicia, no
que puxo a disposición da mesma unha parcela cunha superficie de 525 metros
cadrados para ampliar o Centro de Saúde.
A ampliación do Centro de Saúde do Porriño é unha demanda que leva unha
década sen ser atendida por parte da Xunta de Galicia, pese a tratarse dun Centro
de Saúde que sigue incrementando o número de pacientes aos que ten que
atender, chegando a ser máis de 40.000 usuarios potenciais os que poderían ter
que acudir ao Centro, que ademais conta con Punto de Atención Continuada de
tres da tarde a oito da mañá, horario no que tamén atende a concellos da contorna
como poden ser Mos ou Salceda de Caselas.
Ademais da ampliación do Centro, as veciñas e veciños do concello de Porriño
reivindican tamén que de xeito simultáneo, se dote o mesmo dos medios técnicos
e humanos suficientes para facer fronte á actual demanda, dando cobertura
axeitada as baixas e vacacións do persoal, especialmente en relación ao persoa do
Punto de Atención Continuada no que profesionais do servizo están a denunciar a
falta de substitucións.
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Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa
deputada Eva Solla Fernández, presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno.

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

Destinar nos vindeiros orzamentos, partida suficiente para reiniciar e
rematar o proxecto de ampliación do centro de saúde así como dotalo dos
medios técnicos e humanos, axeitados ás necesidades do Concello do
Porriño e a súa contorna.

-

Dar cobertura as baixas e vacacións do persoal do Centro de Saúde, con
especial atención ao PAC.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2018.

Asdo. Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Eva Solla Fernández na data 20/07/2018 13:11:12
Luis Villares Naveira na data 20/07/2018 13:11:21
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario 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:
Cada vez son máis as denuncias en diferentes concellos por falta dunha cobertura
axeitada dos servizos nos centros de saúde.
Durante as campañas electorais, a Xunta levou a cabo a inauguración de varios
centros de saúde que pasadas as eleccións, quedaron esquecidos. A política de
inauguración deses centros sen que despois se lles dese unha cobertura axeitada
dos servizos en función das demandas de poboación, está a constituír unha eiva
na atención primaria deses municipios que ven como aumentan as listas de
espera nos facultativos de atención primaria .
Este é o caso do centro de saúde de Ares, con 5672 habitantes e 4838 tarxetas
sanitarias está menos dotado que concellos máis pequenos da súa contorna.
Tendo en conta ademais, que algún Servizo como o de pediatría é compartido co
Concello de Mugardos, sumando os dous concellos un total de 979 nenos e nenas
menores de catro anos.
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 reforzar o Centro de Saúde de
Ares cos seguintes servizos:
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-

1 médico de familia a maiores, máis a cobertura das baixas e vacacións
das e dos que xa están.

-

2 ATS a maiores.

-

Servizo de pediatría a xornada completa.

-

Servizo de fisioterapia.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2018.

Asdo. Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Eva Solla Fernández na data 20/07/2018 13:25:06
Luis Villares Naveira na data 20/07/2018 13:25:11
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Carmen Santos
Queiruga, Julia Torregrosa Sañudo e Paula Quinteiro Araujo, ao abeiro do recollido 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 11 de xullo o Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación, por medio dunha
resolución asinada polo director xeral de pesca e acuicultura, resolvía o peche da pesquería
da sardiña para o arte do Xeito.
Este resolución non é comprensible dende ningún punto de vista, dado que polos datos que
se teñen de descargas de sardiña por parte do sector do xeito, a día de hoxe aínda restan
preto de Tn dispoñibles sobre o total anual.
A comisión do Xeito que xestiona o reparto que figura no plan da sardiña Ibérica tiña
establecido uns repartos mensuais por tripulante e buque para facilitar a auto xestión, pero
en ningún caso a resolución atendeu este reparto nin as posibilidades de transvase entre
meses que figuran no mesmo.
O Xeito é un arte tradicional, absolutamente respetuoso co medio e que apenas ten pegada
sobre o stock da sardiña como pode comprobarse no irrisorio porcentaxe de capturas desta
arte sobre o total da sardiña ibérica, polo que a xestión do consumo deste arte apenas afecta
ao conxunto e resto de frotas. En Galicia son preto de 150 embarcacións despachadas para
esta arte e con preto de 500 tripulantes e familias afectadas, en moitos casos o peche da
pesquería supón a imposibilidade de ingresos, xa que non existe en moitos casos
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alternativas, como na ría de Vigo onde as embarcacións do xeito que non poden faenar polo
peche tampouco o poden facer no marisqueo pola presencia de toxina na ría.
O groso da frota xeiteira está concentrado nas rías de Arousa e Vigo, e o peche supón un
duro golpe para o sector pero tamén para a nos hostalaría e Turismo xa que é un dos
reclamos da gastronomía da zona, que hoxe estase a subministrar con sardiña do
Mediterráneo cando os nosos pescadores non a poden pescar a pesar da constatación a
existencia e salubridade dos bancos de sardiña das nosas rías.
O peche no mes de Xullo é incomprensible tamén no económico e no medioambiental, este
mes a xouba e a sardiña acadan bos prezos e son subministradas en fresco e para as
empresas da conserva especializadas en este produto, empresas que non mercaran este
produto nos vindeiros meses xa que o tamaño xa non será adecuado para a industria
conserveira
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:

Primeiro. Solicitar do Goberno Central a inmediata apertura da pesquería da sardiña para
os buques que usen o arte do xeito anticipando os consumos dispoñibles a os meses de
verán.

Segundo- Realizar as xestións oportunas para que a sardiña capturada polas embarcacións
do xeito quede exenta dos topes de captura, debido ao seu carácter artesanal e o baixo
impacto da pesquería sobre o conxunto do Stock da sardiña ibérica.

Terceiro.- Executar as súas competencias en augas interiores, para decretar e xestionar
directamente a pesca da sardiña nas rías Galegas.
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Cuarto.- Establecer mecanismos de axudas as tripulacións afectadas polo peche da sardiña,
sempre que non poidan obter ingresos por outras vías.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2018.

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 20/07/2018 14:07:28

Julia Torregrosa Sañudo na data 20/07/2018 14:07:39

Paula Quinteiro Araújo na data 20/07/2018 14:07:46
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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, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo, e do seu
deputado, Juan Manuel Díaz Villoslada, a través do portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Unha vez pechado o exercicio económico 2017 e presentado o documento
correspondente á execución orzamentaria do dito exercicio o Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte proposición non de
lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que no prazo de tres meses
elabore un documento que permita ter unha visualización anual das transferencias
totais recibidas polas entidades locais galegas, co obxecto de establecer medidas
que reequilibren a dotación anual nos Orzamentos da Comunidade Autónoma de
Galicia correspondentes ao ano 2019.
Pazo do Parlamento, 20 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/07/2018 15:38:06
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/07/2018 15:38:14
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/07/2018 15:38:21
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/07/2018 15:38:33
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López,
Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate
na Pleno.
Exposición de motivos
O ano 2007 caracterizouse pola entrada en vigor da lei que reformaba a Lei
de responsabilidade penal dos menores 5/2000, de 12 de xaneiro. Grazas a
esta norma, os centros de execución de medidas xudiciais de internamento
(en réxime pechado ou semipechado) ofrecen un contexto educativo
favorecedor da inserción social e familiar do menor maior de 14 anos,
tendo entre os seus obxectivos o desenvolvemento da súa autonomía
integral e a reinserción social, pero sempre coa fin de cumprir unha
sentenza de condena. A execución destas medidas xudiciais é competencia
da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.
O “Avelino Montero”, en Pontevedra, é un dos centros galegos onde se
executan estas medidas xudiciais de internamento. Trátase dunha
construción de mediados dos anos 80 que, lamentablemente, está en peores
condicións que nos anos 80. O propio Comité de Empresa de Pontevedra da
Consellería de Traballo e Benestar comunicou en varias ocasións o
desleixo máis absoluto e por anos respecto das instalacións e ata dos
menores usuarios do centro: deficiencias múltiples nas infraestruturas e en
todas as instalacións e falla de persoal que inciden directamente no posible
fracaso das medidas impostas e que só o grande labor das persoas
profesionais acada impedir.
Este grupo parlamentario levou o pasado mes de xuño unha pregunta a
Comisión sobre o centro e os seus problemas, recibindo respostas vagas e
promesas futuras por parte da Directora Xeral de Familia, Infancia e
Dinamización Demográfica. Tan vagas e futuras que onte mesmo, na súa
visita ao “Avelino Montero”, unha das deputadas do grupo ao centro puido
comprobar en primeira persoa.
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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, con relación ao Centro de
Reforma de Menores “Avelino Montero” de Pontevedra, a:
1. Que proceda, antes de que remate o ano 2018, a elaborar un plan de
arranxo do centro e a executar as medidas do mesmo de cara ao seu
saneamento integral.
2. Que proceda á dotación ao centro de, a lo menos, unha persoa
especializada en Enfermaría e Psicoloxía.
Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/07/2018 11:12:22
María Luisa Pierres López na data 23/07/2018 11:12:28
Noela Blanco Rodríguez na data 23/07/2018 11:12:33
Julio Torrado Quintela na data 23/07/2018 11:12:37
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/07/2018 11:12:42

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
súa deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl
Fernández Fernández e Julio Torrado Quintela, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Coa publicación da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da
autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia,
regúlanse as condicións básicas de promoción da autonomía persoal e
da atención ás persoas en situación de dependencia, mediante a
creación dun Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia
(SAAD), coa colaboración e participación de todas as administracións
públicas. A lei configura un dereito subxectivo que se fundamenta nos
principios de universalidade, equidade e accesibilidade, desenvolvendo
un modelo de atención integral ao cidadán, e establecendo un nivel
mínimo garantido, un nivel acordado coas comunidades autónomas e
un nivel propio que poderán establecer as ditas comunidades.
Galicia, en virtude da competencia exclusiva que en materia de
asistencia social lle atribúe ou artigo 27.23 do Estatuto de Autonomía,
aprobou a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de
Galicia, que ten por obxecto estruturar e regular, os servizos sociais en
Galicia. A citada lei establece non seu artigo 3, como un dos obxectivos
do sistema galego de servizos sociais, garantir a vida independente e a
autonomía persoal das persoas en situación de dependencia integrando,
no seu artigo 4, como un dos principios xerais dos servizos sociais, os
de autonomía persoal e a vida independente.
Neste contexto, e mediante o Decreto 195/2007, do 13 de setembro,
regulouse o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para
persoas con discapacidade e/ ou persoas en situación de dependencia.
Este foi o marco no que se estableceu o Servizo Galego de Apoio á
Mobilidade Persoal, o 065, un transporte público que ata o ano 2014
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garantiu a universalidade e gratuidade dos desprazamentos
programados (non urxentes) das persoas en situación de dependencia,
discapacidade ou con problemas de mobilidade.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Baseado na política de retallos en materia de servizos públicos
emprendida polo Goberno do PP, no ano 2014 a daquelas Consellería
de Benestar publicou o Decreto 99/2014, do 24 de xullo, polo que se
regula o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas
con discapacidade e/ou persoas en situación de dependencia, polo cal
se eliminaba a gratuidade e universalidade deste servizo, que supoñía
que dito servizo deixaba de estar 100 % financiado pola Xunta de
Galicia.
A partir de entón, moitas entidades de iniciativa social incluíron o
servizo de transporte para as persoas usuarias como un compoñente
máis dos seus servizos, a través de contratos para a xestión de prazas
públicas de centro de día, de recursos propios das entidades, de
convenios de colaboración con outras asociacións que dispoñen deste
servizo, ou recaendo parte do custe nos usuarios e usuarias deste
servizo.
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 que durante a X
lexislatura, volva a asumir integramente o custo dos desprazamentos
programados (non urxentes) das persoas en situación de dependencia,
discapacidade ou con problemas de mobilidade, garantindo a
universalidade e gratuidade deste servizo.
Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 23/07/2018 12:59:20
Raúl Fernández Fernández na data 23/07/2018 12:59:27
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Julio Torrado Quintela na data 23/07/2018 12:59:36
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/07/2018 12:59:42

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, 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
Din os economistas que a Economía Circular supón reducir tanto a
entrada de materiais como a produción de refugallos virxes porque,
como non temos recursos naturais suficientes para manter o modo de
vida actual, hai que potenciar a reutilización. E un dos principais
problemas que xeran os residuos, tanto nos ámbitos urbanos como nos
naturais, é un seu impacto tras seren abandonados. O sistema de
depósito, devolución e retorno de envases pode ser unha solución eficaz
para evitar este problema, é dicir, aplicar un depósito económico (de
entre 10 e 25 céntimos) aos envases máis comunmente abandonados e
dun só uso (envases de auga, cervexa, zumes e refrescos xa sexan de
vidro, plástico, lata ou brick de menos de 3 litros) para disuadir á
cidadanía de tiralos en calquera sitio. Este sistema suporía a aplicación
do principio “Quen contamina paga” e estaría controlado polas
administracións públicas en canto á transparencia das estatísticas, datos
da xestión e auditación das contas.
Alemaña ten implantado cun éxito de máis dun 90 % o sistema de
depósito, devolución e retorno de envases dende os anos 90, mentres
que en España Baleares, Navarra, Valencia e Cataluña foron
comunidades autónomas pioneiras aínda que con non moi bos
resultados, fundamentalmente polo rexeito entre outros operadores de
reciclaxe de residuos e comerciantes.
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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, neste ano
2018, un estudo para a posta en marcha do sistema de depósito,
devolución e retorno de envases coa fin de reducir tanto a entrada de
materiais como a produción de refugallos virxes, potenciando así a
reutilización de residuos.
Pazo do Parlamento, 23 de xullo 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
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/07/2018 13:17:15
Raúl Fernández Fernández na data 23/07/2018 13:17:22
María Luisa Pierres López na data 23/07/2018 13:17:27
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/07/2018 13:17:32
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, José
Antonio Quiroga Díaz, José Manuel Pérez Seco, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu
portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A loita contra o lume ten que converterse nunha loita de país. A
pasividade do Goberno galego; o seu desleixo en prevención,
formación, coordinación e reforzo dos corpos que interveñen na
prevención e na extinción e a ausencia de aplicación da alta tecnoloxía
á detección de lumes lévannos ano a ano a resultados desastrosos. Así,
no propio informe presentado polo Fiscal Superior de Galicia na
Comisión especial de Política Forestal do Parlamento o día 2 de marzo
deste ano, dise, entre outras afirmacións, que un elemento fundamental
e básico constitúe a necesidade de reforzar a coordinación de todos os
grupos involucrados, axustando ao tempo as novas tecnoloxías.
Mais o Goberno non semella ser da mesma opinión: dende o día 7 de
abril de 2017, membros do Sindicato Unificado de Policía que
pertencen á Unidade de Policía Adscrita á Xunta de Galicia (UPA)
agardan unha resposta das consellerías de Medio Rural e de
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza. Os contactos foron reiterados e ata tiveron que acudir
recentemente ao Valedor do Pobo, mais lamentablemente os resultados
son negativos.
As súas solicitudes son sinxelas:
1. Que se amplíe a operación “Centinela Gallego” ás comisarías da
Policía Nacional para que a partida orzamentaria que existe tamén
redunde no servizo que prestan.
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

2. Que se dote dunha partida orzamentaria extraordinaria á UPA
para a realización de servizos extraordinarios que palíen o déficit de
persoal no verán e o incremento dos servizos de incendios que se
producen nestas datas e ante a inminente activación do Pladiga.
3. Que a Consellería de Medio Rural incremente a flota de
vehículos destinados á UPA.
4. Que se incremente a formación das persoas que pertencen á
UPA.
5. E que se reforce e mellore a coordinación de todos os grupos
involucrados, desenvolvendo protocolos ao efecto e axustando ao
tempo as novas tecnoloxías.
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 que:
1. Amplíe a operación “Centinela Gallego” ás comisarías da Policía
Nacional para que a partida orzamentaria que existe tamén
redunde no servizo que prestan.
2. Dote dunha partida orzamentaria extraordinaria á UPA para a
realización de servizos extraordinarios que palíen o déficit de
persoal no verán e o incremento dos servizos de incendios que se
producen nestas datas e ante a inminente activación do Pladiga.
3. Incremente a flota de vehículos destinados á UPA.
4. Incremente a formación das persoas que pertencen á UPA.
5. Reforce e mellore a coordinación de todos os grupos
involucrados, desenvolvendo protocolos ao efecto e axustando ao
tempo as novas tecnoloxías.
Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/07/2018 13:19:39
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José Antonio Quiroga Díaz na data 23/07/2018 13:19:48
Jóse Manuel Pérez Seco na data 23/07/2018 13:19:56
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 23/07/2018 13:20:02
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 23/07/2018 13:20:08
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/07/2018 13:20:17
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, 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 de 2016, 375 científicos da “Academia Nacional de
Ciencias de USA” remitían unha carta aberta a aqueles que negan o
cambio climático. Nesa carta definían este fenómeno como unha
realidade física que ten incrementado os gases de efecto invernadoiro e,
así, mudado o clima do planeta: quecemento dos mares, a superficie
terrestre e a atmosfera interior; acidificación dos océanos; aumento do
nivel do mar; patróns de choiva alterados e moitos outros aspectos. O
cambio climático inducido polo ser humano debido ás emisións de
gases de efecto invernadoiro está detrás dos episodios de calor extremo
en máis do 80 % do planeta, da escaseza de choiva nun 57 % e de
períodos de 5 días con precipitacións abundantes nun 41 % da
superficie da Terra. Esta é tamén a principal conclusión dun estudo
realizado por 11 investigadores da Facultade de Ciencias da Terra,
Enerxía e Medio Ambiente da Universidade Stanford, que intenta botar
luz sobre a vinculación dos episodios de ondas de calor, choivas
torrenciais ou seca co cambio climático de orixe humana. Galicia non é
unha excepción: Os fenómenos meteorolóxicos máis recentes na nosa
Comunidade son a seca extrema, choivas torrenciais, picos de calor en
plena primavera ou xeadas a destempo. E vai ir a máis, os resultados da
análise de MeteoGalicia respecto das proxeccións de temperatura
máxima, para o período 2061-2090, indican con claridade unha
tendencia de aumento dos valores (entre os 3°C e os 4°C, sendo algo
menor, entre 2°C e 3°C no terzo norte).
Polo tanto, o mundo científico coincide en que o problema orixinado
polo cambio climático é un perigo para os cidadáns presentes e futuros
do planeta, ata o punto de que gobernos de case todo o mundo
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acordaran en París a loita contra este fenómeno, incluíndo compromisos
nacionais, posto que, dado o grave impacto económico que ten
provocado e que vai provocar, só dispoñemos de 10 anos para nos dar a
oportunidade de mudar a tendencia de maneira efectiva. E unha das
medidas que poden materializar ese compromiso é incluír a pegada de
carbono na contratación pública da Xunta de Galicia.
A lexislación así o permite. O artigo 10 do Real decreto 163/2014, do
14 de marzo, establece que o órgano de contratación poderá incluír
entre as consideracións de tipo medioambiental que se establezan no
procedemento de contratación as relativas á pegada de carbono, que se
poderán acreditar mediante certificados equivalentes ou outros medios.
É o artigo 145 da recente Lei de contratos do sector público 9/2017, de
8 de novembro o que se refire ás consideracións medioambientais, pois
recolle varios criterios de adxudicación dos contratos ás empresas en
base á mellor relación calidade-prezo, avaliado con arranxo a criterios
económicos e cualitativos (os aspectos medioambientais están nestes
cualitativos, tales como a redución do nivel de emisión de gases de
efecto invernadoiro, cuantificada a través da pegada de carbono).
Algunhas comunidades autónomas xa recollen isto mesmo nos seus
pliegos de contratación; un exemplo é Castela e León.
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 comprometerse na loita
contra o cambio climático incluíndo a pegada de carbono na
contratación pública da Xunta de Galicia.
Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/07/2018 13:25:54
Raúl Fernández Fernández na data 23/07/2018 13:26:00
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María Luisa Pierres López na data 23/07/2018 13:26:05
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/07/2018 13:26:09
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Martin Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Diego
Calvo Pouso, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira,
Gonzalo Trenor López e Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto
no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esta Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
O Goberno galego está a apostar pola intermodalidade entre os distintos modos de
transporte e leva anos traballando neste sentido, coordinando as actuacións necesarias
para acadar esa intermodalidade nas principais cidades galegas, algo para o que ten
conseguido o financiamento comunitario.
No grupo parlamentario popular, ao igual que o Goberno da Xunta de Galicia, sabemos
que os medios de transporte non deben basearse en competir, deben complementarse
entre si. Neste marco, un dos pasos que Galicia debe abordar para garantir uns
transportes públicos de calidade é a conexión sinxela entre os diferentes modos de
transporte. E, para iso, é necesaria a execución das estacións intermodais nas distintas
cidades galegas.
Desde a Xunta estase a avanzar con determinación neste eido e, como puidemos ver
recentemente, xa ten iniciado as obras da terminal de autobuses integrada na estación
intermodal de Santiago de Compostela.
Tamén coñecemos que hai avances importantes no camiño de garantir a
intermodalidade en Ourense, en Vigo ou en Pontevedra. Non así na cidade da Coruña,
onde os diversos cambios de criterio do Concello nos últimos meses obrigan a redefinir
gran parte do traballo feito pola Xunta, demorando o desenvolvendo da intermodal da
cidade.
O Goberno galego contratou a redacción do proxecto da terminal de autobuses
integrada na estación intermodal da Coruña xa en agosto do ano 2016, sobre a base
dun estudo anterior, as previsións do ADIF e as propostas do Concello. Pero os novos
condicionantes esixidos polo Concello da Coruña unha vez que o proxecto xa estaba
redactado, o cambio de boa parte das propostas que o Concello tiña feito con
anterioridade, fan agora que todo ese traballo realizado pola Xunta e os cartos
investidos na redacción do proxecto queden en suspenso; obrigando a licitar e redactar
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de novo o proxecto básico e de execución da terminal de autobuses integrada na
estación intermodal.
Isto, loxicamente, demora todo o proceso e retrasa a execución da actuación nos
prazos previstos inicialmente, o que fai moi difícil que poida ser financiada con cargo
aos fondos europeos do período 2014-2020.
Desde este grupo parlamentario asistimos con preocupación ao desinterese que
parece manifestar o Concello da Coruña neste asunto e ante a súa falta de axilidade,
algo que pode levar á perda de fondos europeos do que consideramos que é un
proxecto estratéxico para a cidade.
Neste sentido, coñecemos o compromiso da Xunta de elaborar un novo proxecto para
a terminal de autobuses e seguir avanzando no desenvolvemento da intermodal. Pero
é tamén preciso que o Concello da Coruña se implique e poña enriba da mesa, canto
antes, o convenio específico no que se recollan as responsabilidades de cada
administración no desenvolvemento da intermodal da Coruña, e se eviten futuras
variacións de criterio por parte de Administración local.
Aínda sabendo que as propostas introducidas polo Concello suporán un retraso
considerable no desenvolvemento da infraestrutura, desde este grupo parlamentario
consideramos que a intermodal é un proxecto de futuro ao que os veciños da Coruña
non poden nin deben renunciar.
Polo exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

presenta a seguinte

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a:
1.- Axilizar a tramitación necesaria correspondente ao proxecto da terminal de
autobuses integrada na estación intermodal da Coruña, acurtando no posible os prazos
para a redacción, de novo, do proxecto básico e de execución desta terminal, para
tratar de minimizar as consecuencias do retraso que ten suposto a introdución de
novos criterios, por parte do Concello da Coruña, no proxecto básico que xa estaba
redactado.
2.- Solicitar do Concello da Coruña que, segundo o acordado, remita á maior brevidade
a proposta de convenio marco específico entre Xunta, Concello e ADIF que sente as
bases da colaboración entre administracións e estableza o reparto de
responsabilidades de cada unha das partes no desenvolvemento da estación
intermodal da cidade.
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3.- Dirixirse ao Concello da Coruña para que realice, canto antes, as adaptacións
urbanísticas necesarias, que son da súa competencia, para o desenvolvemento da
futura intermodal.
Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 23/07/2018 14:00:16
Martín Fernández Prado na data 23/07/2018 14:00:38
Jaime Castiñeira Broz na data 23/07/2018 14:01:15
Jacobo Moreira Ferro na data 23/07/2018 14:01:24
Diego Calvo Pouso na data 23/07/2018 14:01:44
Marta Novoa Iglesias na data 23/07/2018 14:01:55
María Julia Rodriguez Barreira na data 23/07/2018 14:02:34
Gonzalo Trenor López na data 23/07/2018 14:02:53
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 23/07/2018 14:03:04
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz,Diego
Calvo Pouso, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira,
Gonzalo Trenor López, Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto
no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esta Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de Motivos:
A rede viaria que atravesa a Comunidade galega é unha das máis extensas de todo o
Estado con 18.000 quilómetros de estradas de titularidade estatal, autonómica,
provincial ou local. Un patrimonio viario que hai que conservar e preservar, e que
precisa dun importante esforzo investidor.
Máis alá do que poden ser obras de carácter extraordinario, a conservación
permanente das estradas non só permite que se atopen en bo estado para unha maior
seguridade e mellor servizo aos usuarios, senón que, ademais, impide que se produza
unha maior degradación das vías, que encarecería e dificultaría máis aínda a súa
reparación.
Como é sabido, a Xunta de Galicia é titular dun importante número de estradas que,
non sendo titularidade do Estado ou doutros organismos, discorren polo territorio da
Comunidade. Estamos a falar de preto de 5.500 km de vías de titularidade autonómica
que o Goberno galego se ocupa de manter nas mellores condicións.
Nos últimos anos a Xunta vén poñendo especial empeño na conservación da rede de
estradas da súa competencia, coa posta en marcha, no ano 2016 e no marco do Plan
de Seguridade Viaria de Galicia, do Plan de reforzos de firme para mellorar o firme das
vías de titularidade autonómica.
Nos anos 2016 e 2017 o Goberno galego destinou importantes recursos a este fin; e no
exercicio de 2018 incrementou de modo importante a dotación orzamentaria, pasando
de 15 a 20 millóns de euros para continuar coa intensa campaña de rehabilitación e
mellora do firme nas estradas autonómicas.
Desde este grupo parlamentario sabemos que manter as infraestruturas viarias en boas
condicións é algo esencial para reforzar a seguridade dos usuarios.
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Por iso consideramos prioritario que a Xunta continúe coa súa aposta por conservar en
bo estado as estradas autonómicas, atendendo tamén aos treitos máis urbanos, que
son os que adoitan rexistrar unha maior intensidade de tráfico.
Ao tempo que tamén se fai necesario que o Goberno do Estado actúe nas estradas de
competencia estatal, algunhas delas, cun estado de mantemento moi deficiente; ao
igual que as Deputacións Provinciais fagan o propio nas estradas da súa titularidade.
É por iso que, os deputados e deputadas asinantes presentan a seguinte proposición
non de lei en pleno:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1.- No marco do Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020, seguir mantendo
como unha liña de traballo prioritaria o Plan de reforzos de firme para garantir a
calidade e a seguridade das vías de titularidade autonómica, levando a cabo
actuacións tanto en zonas interurbanas como en travesías que atravesan os núcleos de
poboación.
2.- Demandar do Goberno do Estado e das Deputacións Provinciais os investimentos e
as actuacións necesarias para a rehabilitación estrutural do firme na rede viaria da súa
competencia, co obxectivo de reforzar a seguridade viaria dos usuarios.

Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 23/07/2018 14:19:38
Martín Fernández Prado na data 23/07/2018 14:20:05
Jaime Castiñeira Broz na data 23/07/2018 14:20:29
Diego Calvo Pouso na data 23/07/2018 14:20:49
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Jacobo Moreira Ferro na data 23/07/2018 14:21:00
Marta Novoa Iglesias na data 23/07/2018 14:21:24
María Julia Rodriguez Barreira na data 23/07/2018 14:21:42
Gonzalo Trenor López na data 23/07/2018 14:21:58
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 23/07/2018 14:22:12
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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
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 no Pleno, relativa á demora inxustificada en comunicar a
obtención de praza para os campamentos de verán específicos para persoas con
discapacidade convocados pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con
Discapacidade.

A Consellaría de Política Socia a través da Dirección Xeral de Maiores e
Persoas con Discapacidade realizou ao igual que outros anos a convocatoria de
campamentos específicos para persoas con discapacidade. As datas de programación
destes campamentos van do 1 de xullo ao 12 de setembro e poden solicitarse en
períodos dunha duración de 10 días. Van dirixidos a persoas de entre 11 e 40 anos
cunha discapacidade igual ou superior ao 33%. O prazo de presentación de solicitudes
para participar nos mesmos rematou o 30 de maio
Desde hai varios anos estase a atrasar a comunicación ás familias que solicitan á
Xunta de Galiza campamentos de verán para as súas fillas e fillos con diversidade
funcional, mais neste 2018 xa se traspasaron todos os límites aceptábeis.
Segundo a información que nos trasladan as familias, todas as que solicitaron
quenda en xullo foron avisadas da súa concesión no día anterior a incorporarse, e hoxe
día 24 de xullo todas as familias que solicitaron praza para o mes de agosto no caso
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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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concreto do Albergue de Gandarío non teñen ningunha comunicación de quen está
admitido, ou non, e en que quenda.
Por outro lado na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia aparece con data
de 25/06/ 2018 a Contratación do Servizo de organización, programación e execución
dos campamentos de verán 2018 específicos para persoas con discapacidade, polo
procedemento aberto simplificado por un importe de 109.936,31 € con IVE, a data de
hoxe, pendente de adxudicación.
En días pasados cando as familias se dirixían por teléfono para pedir
información se lles contestaba que aínda non se sabía por que non había empresa para
realizar este labor. As familias que se dirixiron no día de hoxe díxoselles que tiñan
“prohibido” dar información sobre os campamentos específicos para persoas con
discapacidade.
A unha semana do comezo da quenda de agosto no albergue de Gandarío as
familias non saben se poderán ou non obter praza para o seu fillo ou filla, isto supón un
gravísimo prexuízo tanto para a conciliación laboral e familiar como para poder dar
respostas ás necesidades lúdicas e de esparcemento destas mozas e mozos con
diversidade funcional.

Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento ante o Pleno:
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“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:


Comunicar de inmediato si obtiveron prazo ou non, ás persoas que

solicitaron praza nos campamentos de verán específicos para persoas con
discapacidade, convocados pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con
Discapacidade da Consellaría de Política Social que se inicias no mes de agosto.


Depurar responsabilidades e tomar todas as medidas precisas para que

esta situación non se volva repetir en vindeiras convocatorias”.

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2018

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

María Montserrat Prado Cores na data 24/07/2018 10:25:28

Ana Pontón Mondelo na data 24/07/2018 10:25:33

Xose Luis Rivas Cruz na data 24/07/2018 10:25:35

Olalla Rodil Fernández na data 24/07/2018 10:25:37

Noa Presas Bergantiños na data 24/07/2018 10:25:39

Xosé Luis Bará Torres na data 24/07/2018 10:25:41

4

111564

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos deputados 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:
A estrada nacional 640 entre o Concello da Estrada e Chapa, presenta un
evidente deterioro que supón un risco para os usuarios desta estrada, dende a
situación da capa de rodadura ata o desgaste, e case desaparición en moitos
tramos, da sinalización horizontal, a estrada evidencia a necesidade dunha
actuación urxente que mellore a súa seguridade.

Cabe recordar que neste tramo están situados varios puntos de concentración de
accidentes recoñecidos e sinalizados pola propia DGT, polo que compre actuar
na mellora da seguridade viaria dende o mantemento correcto da infraestrutura
ata unha actuación en profundidade que mellora a lamentable situación actual.

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 solicitar do Ministerio de
Fomento a inmediata realización de obras na Estrada N-640 entre a Estrada e
Chapa, que contemplen dende a reposición da capa de rodadura ata a mellora da
sinalización horizontal.”
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Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2018.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Deputado do G.P. de En Marea
Antón Sánchez García
Voceiro S. do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 24/07/2018 13:57:36

Antón Sánchez García na data 24/07/2018 13:57:39
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán
Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada, a través do portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

No Diario Oficial de Galicia de 2 de xaneiro de 2018 publicouse a Lei 10/2017,
de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia,
establecendo na súa Disposición derradeira sexta que a entrada en vigor da dita
lei será aos seis meses da súa publicación, é dicir, o 1 de xullo de 2018.

O artigo 10 establece a creación dunha Comisión de Espectáculos Públicos e
Actividades Recreativas de Galicia como órgano consultivo de estudo,
coordinación, seguimento e asesoramento das administracións autonómica e local
nas materias reguladas por esta lei, outorgándolle as seguintes funcións:
“a) A audiencia no procedemento de elaboración das disposicións de carácter
xeral específicas que se teñan que ditar en desenvolvemento desta lei e na súa
modificación.
b) A formulación de propostas sobre a interpretación, a aplicación e a
modificación das disposicións que regulan os espectáculos públicos e as
actividades recreativas e mais os establecementos ou espazos abertos ao público.
c) A emisión dos informes que se lle soliciten con carácter facultativo sobre a
interpretación, aplicación e modificación das disposicións que regulan os
espectáculos públicos e as actividades recreativas e mais os establecementos ou
espazos.
d) A elaboración de recomendacións para mellorar a actuación e promover a
coordinación
das administracións autonómica e local nas materias reguladas por esta lei.
e) Calquera outra que se lle atribúa regulamentariamente”.
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Antes da entrada en vigor da Lei, determinados sectores, nomeadamente o das
orquestras e o de música en vivo, así como as administracións locais, advertiron
sobre a posibilidade de que xurdiran problemas coa súa interpretación e, polo
tanto, a súa aplicación.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta que na época estival é cando se desenvolven a maioría dos
espectáculos públicos e as actividades recreativas.

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

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que:

1º) Solicite á Comisión de espectáculos públicos e actividades recreativas de
Galicia a elaboración dun informe sobre a aplicación da Lei 10/2017, de
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia?

2º) Solicite á Comisión de espectáculos públicos e actividades recreativas de
Galicia un documento coas recomendacións para mellorar a actuación e
promover a coordinación das administracións, autonómica e local, nas materias
reguladas nesta lei, recollendo previamente as achegas das entidades locais
galegas e dos sectores afectados pola entrada en vigor da Lei.

Pazo do Parlamento, 26 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 26/07/2018 09:56:24
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/07/2018 09:56:32
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 26/07/2018 09:56:39
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/07/2018 09:56:49
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez, Raúl
Fernández Fernández 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
Unha das máis graves problemáticas en mobilidade de Ourense segue a
ser despois de moitos anos o déficit de prazas de aparcamento. O
desenvolvemento de novas infraestruturas nas últimas décadas, deu
lugar a novas necesidades de aparcamento que incrementaron máis se
cabe a carencia que a diario sofren os condutores na cidade.
Un dos proxectos globais que tiñan por obxectivo dar solución a esta
problemática era o “Plan sectorial de aparcamentos disuasorios” da
Xunta de Galicia, paralizado dende o ano 2013, e ao que o Concello de
Ourense, daquelas gobernado polo PSdeG, tiña presentado e aprobado
en Pleno as súas alegacións de mellora para o noso termo municipal.
Neste proxecto recollíanse 6 propostas de situación de aparcamentos
disuasorios en Ourense: acceso centro, acceso norte da cidade, estación
de ADIF, entorno do Recinto Feiral de Expourense, campus
universitario das Lagoas e zona do barrio do Couto.
Mentres este plan segue sen novidades de execución 5 anos despois, os
puntos negros de aparcamento en Ourense seguen a masificarse no
entorno máis urbano, de xeito máis relevante no centro da cidade, e
facendo especial fincapé nos que se atopan nos contornos de centros
educativos, no horario de entrada e saída dos mesmos, onde o colapso
leva a que haxa escenas diarias de dobres e ata triplo filas de coches,
que poñen en risco a seguridade dos peóns e a propia circulación dos
vehículos. A saturación da zona centro fai que moitas veces os veciños
e veciñas así coma os e as visitantes busquen por proximidade
aparcamento noutros barrios coma o de San Francisco ou incluso A
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Ponte, cuxas prazas de aparcamento resultan tamén claramente
insuficientes para tan elevado número de persoas usuarias. A
insuficiencia pode observarse de xeito máis claro no entorno do
complexo hospitalario, ou das estacións de ferrocarril tanto de
Empalme como de San Francisco. Do mesmo xeito, que o novo espazo
aberto no Campus das Lagoas non chega para abarcar a chegada de
estudantes, usuarios/as ou clientes de negocios, da piscina ou da
biblioteca.
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
executar, de
aparcamentos
contemplaban
Ourense.

galego insta a Xunta de Galicia a poñer
maneira efectiva e urxente o Plan
disuasorios aprobado no ano 2013,
seis alternativas de aparcamento para

en marcha e
sectorial de
no que se
a cidade de

Pazo do Parlamento, 24 de xullo de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 26/07/2018 10:37:22
Raúl Fernández Fernández na data 26/07/2018 10:37:35
María Luisa Pierres López na data 26/07/2018 10:37:40
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/07/2018
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez,
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

Tras declarar a Xunta de Galicia que o abastecemento público de auga
no concello de A Merca (Ourense) non é apto para o consumo pola
elevada presenza de trihalometanos, o pasado mes de xuño, o
Concello recomendou a través dun bando non usar a auga de
abastecemento para consumo humano, ou sexa, nin para beber nin para
cociñar con ela, por motivo dos altos niveis de trihalometanos que
contén.
Os trihalometanos son compostos orgánicos volátiles froito da reacción
da materia orgánica que transporta a auga sen tratar co cloro que se
emprega na planta potabilizadora para a súa desinfección. A súa inxesta
en cantidades elevadas e durante un longo período de tempo causa
danos hepáticos e son “potencialmente canceríxenos” segundo a
Axencia Internacional do Cancro. Relaciónase aos trihalometanos co
cancro de vexiga, ademais dos danos no fígado e ril, aínda que hai que
engadir que estas substancias nocivas atópanse en cantidades ínfimas,
co que non se pode precisar tamén o efecto sobre a saúde xa que este só
aparecería a moi longo prazo, cun consumo prolongado.
A pesares de que esta situación non é a primeira vez que acontece, non
se teñen tomado medidas para solucionar esta problemática, todo elo a
pesares do risco que supón para a saúde da poboación, e das
incomodidades que provoca non poder utilizar a auga que sae das billas
dos fogares deste concello. Ademais a información á poboación é
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escasa, e máis se temos en conta que a poboación deste concello de
preto de 2000 habitantes, increméntase moito durante a época estival.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Trasladar información clara e concisa á poboación do Concello
da Merca (Ourense), sobre a presenza de trihalometanos na rede
de abastecemento de auga, os riscos que ten para a saúde, as
medidas preventivas que debe tomar a veciñanza para evitalos, e
as solucións técnicas que se teñen previsto poñer en marcha para
solucionar esta problemática.
2. Executar de maneira urxente as medidas técnicas necesarias para
unha correcta potabilización da auga deste concello, sen rebaixar
as prestacións hixiénicas, co fin de eliminar a presenza de
trihalometanos.

Pazo do Parlamento, 26 de xullo de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Patricia Vilán Lorenzo
Julio Torrado Quintela
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:
Noela Blanco Rodríguez na data 26/07/2018 13:00:56
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Patricia Vilán Lorenzo na data 26/07/2018 13:01:02
Julio Torrado Quintela na data 26/07/2018 13:01:07
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Raúl Fernández Fernández na data 26/07/2018 13:01:12
María Luisa Pierres López na data 26/07/2018 13:01:17
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/07/2018 13:01:21
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
súa deputada e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez e Julio
Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
As relacións entre persoas do mesmo sexo non están exentas de
violencia no seo da parella. Sen embargo, a falla de coñecemento sobre
este tipo de violencia non permite identificar esta forma concreta de
violencia e, ademais, fai que non se trate ás vítimas cos medios
axeitados. As vítimas de violencia intraxénero non están consideradas
como vítima de violencia machista e, polo tanto, a violencia exercida en
elas, non ten nin a mesma consideración nin o mesmo tratamento.
Estamos a falar dun tipo de violencia específica que precisa ser tratada
con medios específicos. A violencia intraxénero permanece aínda
invisible para boa parte da sociedade onde aínda persisten mitos como
que unha muller non pode pegar a outra muller, ou que un home
corpulento non pode ser vítima de agresións físicas por parte doutro
home, problema que se agrava se temos en conta que moitas vítimas
teñen medo a denunciar para que non se coñeza a súa orientación
sexual, algo que aproveitan os maltratadores para ameazar ou
coaccionar as súas vítimas.
Segundo un informe da Fundación COLEGA, e a pesares da falla de
datos oficiais, calcúlase que a violencia intraxénero cobrouse quince
vidas nos últimos dez anos en España. Non só os colectivos mostran a
súa preocupación por esta situación, senón que os corpos e forzas de
seguridade, reclaman pautas para detectar e tratar ás vítimas. Debemos
lembrar que, ata o momento, os casos de violencia intraxénero trátanse
como casos de violencia machista, asimilándoos a todas as agresións
dentro do fogar que non están categorizadas. Así mesmo, os e as
profesionais reclaman medidas para identificar este tipo de violencia co
obxectivo de que os e as profesionais coñezan a súa existencia, e
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permitan identificar as diferenzas existentes coa violencia machista e
dispoñer de protocolos específicos para afrontala.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar, en
colaboración coas entidades LGTBI da nosa comunidade autónoma, así
como con cantos profesionais de diferentes ámbitos (sanitario, xudicial,
policial, etc.) se consideren oportunos, unha guía para a detección da
violencia intraxénero en Galicia, así como un protocolo de asistencia a
persoas vítimas da mesma.

Pazo do Parlamento, 24 de xullo de 2018

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 26/07/2018 13:05:19
Julio Torrado Quintela na data 26/07/2018 13:05:24
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/07/2018 13:05:29
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Juan
Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a
través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª,
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Exposición de motivos
O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do Estado
Social e Democrático de Dereito. Sen dúbida, a Xustiza gratuíta e a
Quenda de Oficio constitúen unha boa parte desa prestación dun
servizo público, malia que o Goberno galego as tivera esquecidas
durante case unha década, pois as contías que reciben os profesionais
da quenda estiveron conxeladas dende o ano 2009 ata o actual 2018 e
as melloras acadadas non cobren nin de lonxe a media estatal.
Así, o XII Informe do Observatorio de Xustiza Gratuíta Avogacía
Española-Wolters Kluwer (que analizou máis de 7500 datos aportados
polos 83 colexios de avogados existentes en España) concluíu que en
2017 houbo unha leve recuperación do investimento total en xustiza
gratuíta, cun incremento do 1,9 % con respecto a 2016. As
comunidades autónoma que máis investiron foron Cataluña (con case
un 3 % de suba), Madrid (cun 6 %), Andalucía (cun 4,6 %), Valencia,
Canarias e Euskadi (as tres por debaixo do 1 %). Así mesmo, segundo o
Informe “Investimento en Xustiza. Investimento en Xustiza Gratuíta”
elaborado pola Universidade Carlos III, as comunidades autónomas con
máis investimento en xustiza gratuíta (por riba da media estatal) foron
Cataluña, Canarias, Andalucía, Ceuta e Melilla; un segundo grupo (con
valores preto do nivel estatal) formado por Madrid, Valencia, Asturias,
Estremadura e Murcia e un terceiro grupo (máis afastado do nivel do
Estado) formado por Galicia, Euskadi, Baleares, Navarra, Castela- La
Mancha, Cantabria, Castela e León, Aragón e La Rioja.
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Por outro lado, nos orzamentos Xerais do Estado, en materia de xustiza
gratuíta, o Ministerio de Xustiza xa se ten comprometido a executar o
incremento do 30,8 % previsto.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, co fin de acadar un
Servizo de Asistencia Xurídica Gratuíta máis eficiente, de maior
calidade e que garanta os dereitos das persoas máis desfavorecidas e en
coordinación co Consello da Avogacía Galega, a que:
1. Amplíe as especialidades da Quenda de Oficio para facer fronte ás
novas demandas e problemas sociais.
2. Incremente, xa neste ano 2018 mediante unha modificación
orzamentaria, as compensacións económicas das letradas e letrados que
prestan o servizo, poñendo a Galicia por riba da media estatal de
investimento das comunidades autónomas en xustiza gratuíta.
3. Cree un organismo de seguimento do sistema propiciando a
homoxeneización dos criterios das Comisións de Asistencia Xurídica
Gratuíta de Galicia.

Pazo do Parlamento, 19 de xullo de 2018
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/07/2018 12:20:29
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/07/2018 12:20:35
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/07/2018 12:20:42
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/07/2018 12:20:44
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O Grupo Parlamentario 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 na
Comisión 5.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
No ano 2010, o Concello do Porriño asinou un acordo coa Xunta de Galicia, no
que puxo a disposición da mesma unha parcela cunha superficie de 525 metros
cadrados para ampliar o Centro de Saúde.
A ampliación do Centro de Saúde do Porriño é unha demanda que leva unha
década sen ser atendida por parte da Xunta de Galicia, pese a tratarse dun Centro
de Saúde que sigue incrementando o número de pacientes aos que ten que
atender, chegando a ser máis de 40.000 usuarios potenciais os que poderían ter
que acudir ao Centro, que ademais conta con Punto de Atención Continuada de
tres da tarde a oito da mañá, horario no que tamén atende a concellos da contorna
como poden ser Mos ou Salceda de Caselas.
Ademais da ampliación do Centro, as veciñas e veciños do concello de Porriño
reivindican tamén que de xeito simultáneo, se dote o mesmo dos medios técnicos
e humanos suficientes para facer fronte á actual demanda, dando cobertura
axeitada as baixas e vacacións do persoal, especialmente en relación ao persoa do
Punto de Atención Continuada no que profesionais do servizo están a denunciar a
falta de substitucións.

111579

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa
deputada Eva Solla Fernández, presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Comisión.

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

Destinar nos vindeiros orzamentos, partida suficiente para reiniciar e
rematar o proxecto de ampliación do centro de saúde así como dotalo dos
medios técnicos e humanos, axeitados ás necesidades do Concello do
Porriño e a súa contorna.

-

Dar cobertura as baixas e vacacións do persoal do Centro de Saúde, con
especial atención ao PAC.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2018.

Asdo. Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Eva Solla Fernández na data 20/07/2018 13:10:00
Luis Villares Naveira na data 20/07/2018 13:10:08
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O Grupo Parlamentario 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 na
Comisión 5.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Cada vez son máis as denuncias en diferentes concellos por falta dunha cobertura
axeitada dos servizos nos centros de saúde.
Durante as campañas electorais, a Xunta levou a cabo a inauguración de varios
centros de saúde que pasadas as eleccións, quedaron esquecidos. A política de
inauguración deses centros sen que despois se lles dese unha cobertura axeitada
dos servizos en función das demandas de poboación, está a constituír unha eiva
na atención primaria deses municipios que ven como aumentan as listas de
espera nos facultativos de atención primaria .
Este é o caso do centro de saúde de Ares, con 5672 habitantes e 4838 tarxetas
sanitarias está menos dotado que concellos máis pequenos da súa contorna.
Tendo en conta ademais, que algún Servizo como o de pediatría é compartido co
Concello de Mugardos, sumando os dous concellos un total de 979 nenos e nenas
menores de catro anos.
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 reforzar o Centro de Saúde de
Ares cos seguintes servizos:

111581

-

1 médico de familia a maiores, máis a cobertura das baixas e vacacións
das e dos que xa están.

-

2 ATS a maiores.

-

Servizo de pediatría a xornada completa.

-

Servizo de fisioterapia.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2018.

Asdo. Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 20/07/2018 13:26:14

Luis Villares Naveira na data 20/07/2018 13:26:21
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O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Carmen
Santos Queiruga, Julia Torregrosa Sañudo e Paula Quinteiro Araujo, ao
abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta

a

seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O pasado 11 de xullo o Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación, por
medio dunha resolución asinada polo director xeral de pesca e acuicultura,
resolvía o peche da pesquería da sardiña para o arte do Xeito.
Este resolución non é comprensible dende ningún punto de vista, dado que polos
datos que se teñen de descargas de sardiña por parte do sector do xeito, a día de
hoxe aínda restan preto de Tn dispoñibles sobre o total anual.
A comisión do Xeito que xestiona o reparto que figura no plan da sardiña Ibérica
tiña establecido uns repartos mensuais por tripulante e buque para facilitar a auto
xestión, pero en ningún caso a resolución atendeu este reparto nin as
posibilidades de transvase entre meses que figuran no mesmo.
O Xeito é un arte tradicional, absolutamente respetuoso co medio e que apenas
ten pegada sobre o stock da sardiña como pode comprobarse no irrisorio
porcentaxe de capturas desta arte sobre o total da sardiña ibérica, polo que a
xestión do consumo deste arte apenas afecta ao conxunto e resto de frotas. En
Galicia son preto de 150 embarcacións despachadas para esta arte e con preto de
500 tripulantes e familias afectadas, en moitos casos o peche da pesquería supón
a imposibilidade de ingresos, xa que non existe en moitos casos alternativas,
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como na ría de Vigo onde as embarcacións do xeito que non poden faenar polo
peche tampouco o poden facer no marisqueo pola presencia de toxina na ría.
O groso da frota xeiteira está concentrado nas rías de Arousa e Vigo, e o peche
supón un duro golpe para o sector pero tamén para a nos hostalaría e Turismo xa
que é un dos reclamos da gastronomía da zona, que hoxe estase a subministrar
con sardiña do Mediterráneo cando os nosos pescadores non a poden pescar a
pesar da constatación a existencia e salubridade dos bancos de sardiña das nosas
rías.
O peche no mes de Xullo é incomprensible tamén no económico e no
medioambiental, este mes a xouba e a sardiña acadan bos prezos e son
subministradas en fresco e para as empresas da conserva especializadas en este
produto, empresas que non mercaran este produto nos vindeiros meses xa que o
tamaño xa non será adecuado para a industria conserveira
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8.ª

O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a:

Primeiro. Solicitar do Goberno Central a inmediata apertura da pesquería da
sardiña para os buques que usen o arte do xeito anticipando os consumos
dispoñibles a os meses de verán.

Segundo- Realizar as xestións oportunas para que a sardiña capturada polas
embarcacións do xeito quede exenta dos topes de captura, debido ao seu carácter
artesanal e o baixo impacto da pesquería sobre o conxunto do Stock da sardiña
ibérica.

Terceiro.- Executar as súas competencias en augas interiores, para decretar e
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xestionar directamente a pesca da sardiña nas rías Galegas.

Cuarto.- Establecer mecanismos de axudas as tripulacións afectadas polo peche
da sardiña, sempre que non poidan obter ingresos por outras vías.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2018.

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 20/07/2018 14:09:22

Julia Torregrosa Sañudo na data 20/07/2018 14:09:32

Paula Quinteiro Araújo na data 20/07/2018 14:09:39
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo, e do seu
deputado, Juan Manuel Díaz Villoslada, a través do portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª.
Unha vez pechado o exercicio económico 2017 e presentado o documento
correspondente á execución orzamentaria do dito exercicio o Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte proposición non de
lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que no prazo de tres meses
elabore un documento que permita ter unha visualización anual das transferencias
totais recibidas polas entidades locais galegas, co obxecto de establecer medidas
que reequilibren a dotación anual nos Orzamentos da Comunidade Autónoma de
Galicia correspondentes ao ano 2019.
Pazo do Parlamento, 20 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/07/2018 15:37:24
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/07/2018 15:37:34
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/07/2018 15:37:42
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/07/2018 15:37:50
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López,
Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate
na Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
O ano 2007 caracterizouse pola entrada en vigor da lei que reformaba a Lei
de responsabilidade penal dos menores 5/2000, de 12 de xaneiro. Grazas a
esta norma, os centros de execución de medidas xudiciais de internamento
(en réxime pechado ou semipechado) ofrecen un contexto educativo
favorecedor da inserción social e familiar do menor maior de 14 anos,
tendo entre os seus obxectivos o desenvolvemento da súa autonomía
integral e a reinserción social, pero sempre coa fin de cumprir unha
sentenza de condena. A execución destas medidas xudiciais é competencia
da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.
O “Avelino Montero”, en Pontevedra, é un dos centros galegos onde se
executan estas medidas xudiciais de internamento. Trátase dunha
construción de mediados dos anos 80 que, lamentablemente, está en peores
condicións que nos anos 80. O propio Comité de Empresa de Pontevedra da
Consellería de Traballo e Benestar comunicou en varias ocasións o
desleixo máis absoluto e por anos respecto das instalacións e ata dos
menores usuarios do centro: deficiencias múltiples nas infraestruturas e en
todas as instalacións e falla de persoal que inciden directamente no posible
fracaso das medidas impostas e que só o grande labor das persoas
profesionais acada impedir.
Este grupo parlamentario levou o pasado mes de xuño unha pregunta a
Comisión sobre o centro e os seus problemas, recibindo respostas vagas e
promesas futuras por parte da Directora Xeral de Familia, Infancia e
Dinamización Demográfica. Tan vagas e futuras que onte mesmo, na súa
visita ao “Avelino Montero”, unha das deputadas do grupo ao centro puido
comprobar en primeira persoa.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, con relación ao Centro de
Reforma de Menores “Avelino Montero” de Pontevedra, a:
1. Que proceda, antes de que remate o ano 2018, a elaborar un plan de
arranxo do centro e a executar as medidas do mesmo de cara ao seu
saneamento integral.
2. Que proceda á dotación ao centro de, a lo menos, unha persoa
especializada en Enfermaría e Psicoloxía.
Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/07/2018 11:11:50
María Luisa Pierres López na data 23/07/2018 11:11:56
Noela Blanco Rodríguez na data 23/07/2018 11:12:01
Julio Torrado Quintela na data 23/07/2018 11:12:05
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/07/2018 11:12:09

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
súa deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl
Fernández Fernández e Julio Torrado Quintela, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
Coa publicación da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da
autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia,
regúlanse as condicións básicas de promoción da autonomía persoal e
da atención ás persoas en situación de dependencia, mediante a
creación dun Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia
(SAAD), coa colaboración e participación de todas as administracións
públicas. A lei configura un dereito subxectivo que se fundamenta nos
principios de universalidade, equidade e accesibilidade, desenvolvendo
un modelo de atención integral ao cidadán, e establecendo un nivel
mínimo garantido, un nivel acordado coas comunidades autónomas e
un nivel propio que poderán establecer as ditas comunidades.
Galicia, en virtude da competencia exclusiva que en materia de
asistencia social lle atribúe ou artigo 27.23 do Estatuto de Autonomía,
aprobou a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de
Galicia, que ten por obxecto estruturar e regular, os servizos sociais en
Galicia. A citada lei establece non seu artigo 3, como un dos obxectivos
do sistema galego de servizos sociais, garantir a vida independente e a
autonomía persoal das persoas en situación de dependencia integrando,
no seu artigo 4, como un dos principios xerais dos servizos sociais, os
de autonomía persoal e a vida independente.
Neste contexto, e mediante o Decreto 195/2007, do 13 de setembro,
regulouse o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para
persoas con discapacidade e/ ou persoas en situación de dependencia.
Este foi o marco no que se estableceu o Servizo Galego de Apoio á
Mobilidade Persoal, o 065, un transporte público que ata o ano 2014

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

111590

Grupo Parlamentario

garantiu a universalidade e gratuidade dos desprazamentos
programados (non urxentes) das persoas en situación de dependencia,
discapacidade ou con problemas de mobilidade.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Baseado na política de retallos en materia de servizos públicos
emprendida polo Goberno do PP, no ano 2014 a daquelas Consellería
de Benestar publicou o Decreto 99/2014, do 24 de xullo, polo que se
regula o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas
con discapacidade e/ou persoas en situación de dependencia, polo cal
se eliminaba a gratuidade e universalidade deste servizo, que supoñía
que dito servizo deixaba de estar 100 % financiado pola Xunta de
Galicia.
A partir de entón, moitas entidades de iniciativa social incluíron o
servizo de transporte para as persoas usuarias como un compoñente
máis dos seus servizos, a través de contratos para a xestión de prazas
públicas de centro de día, de recursos propios das entidades, de
convenios de colaboración con outras asociacións que dispoñen deste
servizo, ou recaendo parte do custe nos usuarios e usuarias deste
servizo.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que durante a X
lexislatura, volva a asumir integramente o custo dos desprazamentos
programados (non urxentes) das persoas en situación de dependencia,
discapacidade ou con problemas de mobilidade, garantindo a
universalidade e gratuidade deste servizo.
Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 23/07/2018 12:59:51
Raúl Fernández Fernández na data 23/07/2018 12:59:57
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Julio Torrado Quintela na data 23/07/2018 13:00:02
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/07/2018 13:00:07
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

111592

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 Patricia Vilán Lorenzo, 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 Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
Din os economistas que a Economía Circular supón reducir tanto a
entrada de materiais como a produción de refugallos virxes porque,
como non temos recursos naturais suficientes para manter o modo de
vida actual, hai que potenciar a reutilización. E un dos principais
problemas que xeran os residuos, tanto nos ámbitos urbanos como nos
naturais, é un seu impacto tras seren abandonados. O sistema de
depósito, devolución e retorno de envases pode ser unha solución eficaz
para evitar este problema, é dicir, aplicar un depósito económico (de
entre 10 e 25 céntimos) aos envases máis comunmente abandonados e
dun só uso (envases de auga, cervexa, zumes e refrescos xa sexan de
vidro, plástico, lata ou brick de menos de 3 litros) para disuadir á
cidadanía de tiralos en calquera sitio. Este sistema suporía a aplicación
do principio “Quen contamina paga” e estaría controlado polas
administracións públicas en canto á transparencia das estatísticas, datos
da xestión e auditación das contas.
Alemaña ten implantado cun éxito de máis dun 90 % o sistema de
depósito, devolución e retorno de envases dende os anos 90, mentres
que en España Baleares, Navarra, Valencia e Cataluña foron
comunidades autónomas pioneiras aínda que con non moi bos
resultados, fundamentalmente polo rexeito entre outros operadores de
reciclaxe de residuos e comerciantes.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar, neste ano
2018, un estudo para a posta en marcha do sistema de depósito,
devolución e retorno de envases coa fin de reducir tanto a entrada de
materiais como a produción de refugallos virxes, potenciando así a
reutilización de residuos.
Pazo do Parlamento, 23 de xullo 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
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/07/2018 13:17:40
Raúl Fernández Fernández na data 23/07/2018 13:17:46
María Luisa Pierres López na data 23/07/2018 13:17:51
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/07/2018 13:17:55
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, José
Antonio Quiroga Díaz, José Manuel Pérez Seco, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu
portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior.
Exposición de motivos
A loita contra o lume ten que converterse nunha loita de país. A
pasividade do Goberno galego; o seu desleixo en prevención,
formación, coordinación e reforzo dos corpos que interveñen na
prevención e na extinción e a ausencia de aplicación da alta tecnoloxía
á detección de lumes lévannos ano a ano a resultados desastrosos. Así,
no propio informe presentado polo Fiscal Superior de Galicia na
Comisión especial de Política Forestal do Parlamento o día 2 de marzo
deste ano, dise, entre outras afirmacións, que un elemento fundamental
e básico constitúe a necesidade de reforzar a coordinación de todos os
grupos involucrados, axustando ao tempo as novas tecnoloxías.
Mais o Goberno non semella ser da mesma opinión: dende o día 7 de
abril de 2017, membros do Sindicato Unificado de Policía que
pertencen á Unidade de Policía Adscrita á Xunta de Galicia (UPA)
agardan unha resposta das consellerías de Medio Rural e de
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza. Os contactos foron reiterados e ata tiveron que acudir
recentemente ao Valedor do Pobo, mais lamentablemente os resultados
son negativos.
As súas solicitudes son sinxelas:
1. Que se amplíe a operación “Centinela Gallego” ás comisarías da
Policía Nacional para que a partida orzamentaria que existe tamén
redunde no servizo que prestan.
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

2. Que se dote dunha partida orzamentaria extraordinaria á UPA
para a realización de servizos extraordinarios que palíen o déficit de
persoal no verán e o incremento dos servizos de incendios que se
producen nestas datas e ante a inminente activación do Pladiga.
3. Que a Consellería de Medio Rural incremente a flota de
vehículos destinados á UPA.
4. Que se incremente a formación das persoas que pertencen á
UPA.
5. E que se reforce e mellore a coordinación de todos os grupos
involucrados, desenvolvendo protocolos ao efecto e axustando ao
tempo as novas tecnoloxías.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que:
1. Amplíe a operación “Centinela Gallego” ás comisarías da Policía
Nacional para que a partida orzamentaria que existe tamén
redunde no servizo que prestan.
2. Dote dunha partida orzamentaria extraordinaria á UPA para a
realización de servizos extraordinarios que palíen o déficit de
persoal no verán e o incremento dos servizos de incendios que se
producen nestas datas e ante a inminente activación do Pladiga.
3. Incremente a flota de vehículos destinados á UPA.
4. Incremente a formación das persoas que pertencen á UPA.
5. Reforce e mellore a coordinación de todos os grupos
involucrados, desenvolvendo protocolos ao efecto e axustando ao
tempo as novas tecnoloxías.
Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/07/2018 13:20:28
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José Antonio Quiroga Díaz na data 23/07/2018 13:20:35
Jóse Manuel Pérez Seco na data 23/07/2018 13:20:44
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 23/07/2018 13:20:50
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 23/07/2018 13:20:56
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/07/2018 13:20:58
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, 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 Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
En setembro de 2016, 375 científicos da “Academia Nacional de
Ciencias de USA” remitían unha carta aberta a aqueles que negan o
cambio climático. Nesa carta definían este fenómeno como unha
realidade física que ten incrementado os gases de efecto invernadoiro e,
así, mudado o clima do planeta: quecemento dos mares, a superficie
terrestre e a atmosfera interior; acidificación dos océanos; aumento do
nivel do mar; patróns de choiva alterados e moitos outros aspectos. O
cambio climático inducido polo ser humano debido ás emisións de
gases de efecto invernadoiro está detrás dos episodios de calor extremo
en máis do 80 % do planeta, da escaseza de choiva nun 57 % e de
períodos de 5 días con precipitacións abundantes nun 41 % da
superficie da Terra. Esta é tamén a principal conclusión dun estudo
realizado por 11 investigadores da Facultade de Ciencias da Terra,
Enerxía e Medio Ambiente da Universidade Stanford, que intenta botar
luz sobre a vinculación dos episodios de ondas de calor, choivas
torrenciais ou seca co cambio climático de orixe humana. Galicia non é
unha excepción: Os fenómenos meteorolóxicos máis recentes na nosa
Comunidade son a seca extrema, choivas torrenciais, picos de calor en
plena primavera ou xeadas a destempo. E vai ir a máis, os resultados da
análise de MeteoGalicia respecto das proxeccións de temperatura
máxima, para o período 2061-2090, indican con claridade unha
tendencia de aumento dos valores (entre os 3°C e os 4°C, sendo algo
menor, entre 2°C e 3°C no terzo norte).
Polo tanto, o mundo científico coincide en que o problema orixinado
polo cambio climático é un perigo para os cidadáns presentes e futuros
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do planeta, ata o punto de que gobernos de case todo o mundo
acordaran en París a loita contra este fenómeno, incluíndo compromisos
nacionais, posto que, dado o grave impacto económico que ten
provocado e que vai provocar, só dispoñemos de 10 anos para nos dar a
oportunidade de mudar a tendencia de maneira efectiva. E unha das
medidas que poden materializar ese compromiso é incluír a pegada de
carbono na contratación pública da Xunta de Galicia.
A lexislación así o permite. O artigo 10 do Real decreto 163/2014, do
14 de marzo, establece que o órgano de contratación poderá incluír
entre as consideracións de tipo medioambiental que se establezan no
procedemento de contratación as relativas á pegada de carbono, que se
poderán acreditar mediante certificados equivalentes ou outros medios.
É o artigo 145 da recente Lei de contratos do sector público 9/2017, de
8 de novembro o que se refire ás consideracións medioambientais, pois
recolle varios criterios de adxudicación dos contratos ás empresas en
base á mellor relación calidade-prezo, avaliado con arranxo a criterios
económicos e cualitativos (os aspectos medioambientais están nestes
cualitativos, tales como a redución do nivel de emisión de gases de
efecto invernadoiro, cuantificada a través da pegada de carbono).
Algunhas comunidades autónomas xa recollen isto mesmo nos seus
pliegos de contratación; un exemplo é Castela e León.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a comprometerse na loita
contra o cambio climático incluíndo a pegada de carbono na
contratación pública da Xunta de Galicia.
Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/07/2018 13:26:18
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Grupo Parlamentario
Raúl Fernández Fernández na data 23/07/2018 13:26:57
María Luisa Pierres López na data 23/07/2018 13:27:02
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/07/2018 13:28:49
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Martin Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Diego
Calvo Pouso, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira,
Gonzalo Trenor López e Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto
no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esta Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2ª Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.

Exposición de motivos
O Goberno galego está a apostar pola intermodalidade entre os distintos modos de
transporte e leva anos traballando neste sentido, coordinando as actuacións necesarias
para acadar esa intermodalidade nas principais cidades galegas, algo para o que ten
conseguido o financiamento comunitario.
No grupo parlamentario popular, ao igual que o Goberno da Xunta de Galicia, sabemos
que os medios de transporte non deben basearse en competir, deben complementarse
entre si. Neste marco, un dos pasos que Galicia debe abordar para garantir uns
transportes públicos de calidade é a conexión sinxela entre os diferentes modos de
transporte. E, para iso, é necesaria a execución das estacións intermodais nas distintas
cidades galegas.
Desde a Xunta estase a avanzar con determinación neste eido e, como puidemos ver
recentemente, xa ten iniciado as obras da terminal de autobuses integrada na estación
intermodal de Santiago de Compostela.
Tamén coñecemos que hai avances importantes no camiño de garantir a
intermodalidade en Ourense, en Vigo ou en Pontevedra. Non así na cidade da Coruña,
onde os diversos cambios de criterio do Concello nos últimos meses obrigan a redefinir
gran parte do traballo feito pola Xunta, demorando o desenvolvendo da intermodal da
cidade.
O Goberno galego contratou a redacción do proxecto da terminal de autobuses
integrada na estación intermodal da Coruña xa en agosto do ano 2016, sobre a base
dun estudo anterior, as previsións do ADIF e as propostas do Concello. Pero os novos
condicionantes esixidos polo Concello da Coruña unha vez que o proxecto xa estaba
redactado, o cambio de boa parte das propostas que o Concello tiña feito con
anterioridade, fan agora que todo ese traballo realizado pola Xunta e os cartos
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investidos na redacción do proxecto queden en suspenso; obrigando a licitar e redactar
de novo o proxecto básico e de execución da terminal de autobuses integrada na
estación intermodal.
Isto, loxicamente, demora todo o proceso e retrasa a execución da actuación nos
prazos previstos inicialmente, o que fai moi difícil que poida ser financiada con cargo
aos fondos europeos do período 2014-2020.
Desde este grupo parlamentario asistimos con preocupación ao desinterese que
parece manifestar o Concello da Coruña neste asunto e ante a súa falta de axilidade,
algo que pode levar á perda de fondos europeos do que consideramos que é un
proxecto estratéxico para a cidade.
Neste sentido, coñecemos o compromiso da Xunta de elaborar un novo proxecto para
a terminal de autobuses e seguir avanzando no desenvolvemento da intermodal. Pero
é tamén preciso que o Concello da Coruña se implique e poña enriba da mesa, canto
antes, o convenio específico no que se recollan as responsabilidades de cada
administración no desenvolvemento da intermodal da Coruña, e se eviten futuras
variacións de criterio por parte de Administración local.
Aínda sabendo que as propostas introducidas polo Concello suporán un retraso
considerable no desenvolvemento da infraestrutura, desde este grupo parlamentario
consideramos que a intermodal é un proxecto de futuro ao que os veciños da Coruña
non poden nin deben renunciar.
Polo exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
proposición non de lei para o seu debate en comisión:

presenta a seguinte

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a:
1.- Axilizar a tramitación necesaria correspondente ao proxecto da terminal de
autobuses integrada na estación intermodal da Coruña, acurtando no posible os prazos
para a redacción, de novo, do proxecto básico e de execución desta terminal, para
tratar de minimizar as consecuencias do retraso que ten suposto a introdución de
novos criterios, por parte do Concello da Coruña, no proxecto básico que xa estaba
redactado.
2.- Solicitar do Concello da Coruña que, segundo o acordado, remita á maior brevidade
a proposta de convenio marco específico entre Xunta, Concello e ADIF que sente as
bases da colaboración entre administracións e estableza o reparto de
responsabilidades de cada unha das partes no desenvolvemento da estación
intermodal da cidade.
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3.- Dirixirse ao Concello da Coruña para que realice, canto antes, as adaptacións
urbanísticas necesarias, que son da súa competencia, para o desenvolvemento da
futura intermodal.
Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 23/07/2018 14:04:03
Martín Fernández Prado na data 23/07/2018 14:04:19
Jaime Castiñeira Broz na data 23/07/2018 14:04:50
Diego Calvo Pouso na data 23/07/2018 14:05:08
Jacobo Moreira Ferro na data 23/07/2018 14:05:22
Marta Novoa Iglesias na data 23/07/2018 14:05:44
María Julia Rodriguez Barreira na data 23/07/2018 14:06:05
Gonzalo Trenor López na data 23/07/2018 14:06:22
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 23/07/2018 14:06:38
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Diego
Calvo López, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira,
Gonzalo Trenor López, Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto
no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esta Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2ª; Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.

Exposición de Motivos:
A rede viaria que atravesa a Comunidade galega é unha das máis extensas de todo o
Estado con 18.000 quilómetros de estradas de titularidade estatal, autonómica,
provincial ou local. Un patrimonio viario que hai que conservar e preservar, e que
precisa dun importante esforzo investidor.
Máis alá do que poden ser obras de carácter extraordinario, a conservación
permanente das estradas non só permite que se atopen en bo estado para unha maior
seguridade e mellor servizo aos usuarios, senón que, ademais, impide que se produza
unha maior degradación das vías, que encarecería e dificultaría máis aínda a súa
reparación.
Como é sabido, a Xunta de Galicia é titular dun importante número de estradas que,
non sendo titularidade do Estado ou doutros organismos, discorren polo territorio da
Comunidade. Estamos a falar de preto de 5.500 km de vías de titularidade autonómica
que o Goberno galego se ocupa de manter nas mellores condicións.
Nos últimos anos a Xunta vén poñendo especial empeño na conservación da rede de
estradas da súa competencia, coa posta en marcha, no ano 2016 e no marco do Plan
de Seguridade Viaria de Galicia, do Plan de reforzos de firme para mellorar o firme das
vías de titularidade autonómica.
Nos anos 2016 e 2017 o Goberno galego destinou importantes recursos a este fin; e no
exercicio de 2018 incrementou de modo importante a dotación orzamentaria, pasando
de 15 a 20 millóns de euros para continuar coa intensa campaña de rehabilitación e
mellora do firme nas estradas autonómicas.
Desde este grupo parlamentario sabemos que manter as infraestruturas viarias en boas
condicións é algo esencial para reforzar a seguridade dos usuarios.
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Por iso consideramos prioritario que a Xunta continúe coa súa aposta por conservar en
bo estado as estradas autonómicas, atendendo tamén aos treitos máis urbanos, que
son os que adoitan rexistrar unha maior intensidade de tráfico.
Ao tempo que tamén se fai necesario que o Goberno do Estado actúe nas estradas de
competencia estatal, algunhas delas, cun estado de mantemento moi deficiente; ao
igual que as Deputacións Provinciais fagan o propio nas estradas da súa titularidade.
É por iso que, os deputados e deputadas asinantes presentan a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1.- No marco do Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020, seguir mantendo
como unha liña de traballo prioritaria o Plan de reforzos de firme para garantir a
calidade e a seguridade das vías de titularidade autonómica, levando a cabo
actuacións tanto en zonas interurbanas como en travesías que atravesan os núcleos de
poboación.
2.- Demandar do Goberno do Estado e das Deputacións Provinciais os investimentos e
as actuacións necesarias para a rehabilitación estrutural do firme na rede viaria da súa
competencia, co obxectivo de reforzar a seguridade viaria dos usuarios.

Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 23/07/2018 14:15:08
Martín Fernández Prado na data 23/07/2018 14:15:50
Jaime Castiñeira Broz na data 23/07/2018 14:16:30
Diego Calvo Pouso na data 23/07/2018 14:16:55
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Jacobo Moreira Ferro na data 23/07/2018 14:17:13
Marta Novoa Iglesias na data 23/07/2018 14:17:37
María Julia Rodriguez Barreira na data 23/07/2018 14:17:56
Gonzalo Trenor López na data 23/07/2018 14:18:31
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 23/07/2018 14:18:45
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión, relativa á demora inxustificada en comunicar a
obtención de praza para os campamentos de verán específicos para persoas con
discapacidade convocados pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con
Discapacidade.

A Consellaría de Política Socia a través da Dirección Xeral de Maiores e
Persoas con Discapacidade realizou ao igual que outros anos a convocatoria de
campamentos específicos para persoas con discapacidade. As datas de programación
destes campamentos van do 1 de xullo ao 12 de setembro e poden solicitarse en
períodos dunha duración de 10 días. Van dirixidos a persoas de entre 11 e 40 anos
cunha discapacidade igual ou superior ao 33%. O prazo de presentación de solicitudes
para participar nos mesmos rematou o 30 de maio
Desde hai varios anos estase a atrasar a comunicación ás familias que solicitan á
Xunta de Galiza campamentos de verán para as súas fillas e fillos con diversidade
funcional, mais neste 2018 xa se traspasaron todos os límites aceptábeis.
Segundo a información que nos trasladan as familias, todas as que solicitaron
quenda en xullo foron avisadas da súa concesión no día anterior a incorporarse, e hoxe
día 24 de xullo todas as familias que solicitaron praza para o mes de agosto no caso
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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

concreto do Albergue de Gandarío non teñen ningunha comunicación de quen está
admitido, ou non, e en que quenda.
Por outro lado na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia aparece con data
de 25/06/ 2018 a Contratación do Servizo de organización, programación e execución
dos campamentos de verán 2018 específicos para persoas con discapacidade, polo
procedemento aberto simplificado por un importe de 109.936,31 € con IVE, a data de
hoxe, pendente de adxudicación.
En días pasados cando as familias se dirixían por teléfono para pedir
información se lles contestaba que aínda non se sabía por que non había empresa para
realizar este labor. As familias que se dirixiron no día de hoxe díxoselles que tiñan
“prohibido” dar información sobre os campamentos específicos para persoas con
discapacidade.
A unha semana do comezo da quenda de agosto no albergue de Gandarío as
familias non saben se poderán ou non obter praza para o seu fillo ou filla, isto supón un
gravísimo prexuízo tanto para a conciliación laboral e familiar como para poder dar
respostas ás necesidades lúdicas e de esparcemento destas mozas e mozos con
diversidade funcional.

Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en comisión:

2
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OFICINA PARLAMENTAR

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

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:


Comunicar de inmediato si obtiveron prazo ou non, ás persoas que

solicitaron praza nos campamentos de verán específicos para persoas con
discapacidade, convocados pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con
Discapacidade da Consellaría de Política Social que se inicias no mes de agosto.


Depurar responsabilidades e tomar todas as medidas precisas para que

esta situación non se volva repetir en vindeiras convocatorias”.

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 24/07/2018 10:24:12

Ana Pontón Mondelo na data 24/07/2018 10:24:18

Xose Luis Rivas Cruz na data 24/07/2018 10:24:20

Olalla Rodil Fernández na data 24/07/2018 10:24:23

Noa Presas Bergantiños na data 24/07/2018 10:24:25

Xosé Luis Bará Torres na data 24/07/2018 10:24:27
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos deputados Marcos Cal
Ogando e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate na Comisión 2.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A estrada nacional 640 entre o Concello da Estrada e Chapa, presenta un
evidente deterioro que supón un risco para os usuarios desta estrada, dende a
situación da capa de rodadura ata o desgaste, e case desaparición en moitos
tramos, da sinalización horizontal, a estrada evidencia a necesidade dunha
actuación urxente que mellore a súa seguridade.

Cabe recordar que neste tramo están situados varios puntos de concentración de
accidentes recoñecidos e sinalizados pola propia DGT, polo que compre actuar
na mellora da seguridade viaria dende o mantemento correcto da infraestrutura
ata unha actuación en profundidade que mellora a lamentable situación actual.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2.ª
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar do Ministerio de
Fomento a inmediata realización de obras na Estrada N-640 entre a Estrada e
Chapa, que contemplen dende a reposición da capa de rodadura ata a mellora da
sinalización horizontal.”
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Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2018.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Deputado do G.P. de En Marea
Antón Sánchez García
Voceiro S. do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Antón Sánchez García na data 24/07/2018 13:58:20
Marcos Cal Ogando na data 24/07/2018 13:58:24
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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, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán
Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada, a través do portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª.

No Diario Oficial de Galicia de 2 de xaneiro de 2018 publicouse a Lei 10/2017,
de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia,
establecendo na súa Disposición derradeira sexta que a entrada en vigor da dita
lei será aos seis meses da súa publicación, é dicir, o 1 de xullo de 2018.

O artigo 10 establece a creación dunha Comisión de Espectáculos Públicos e
Actividades Recreativas de Galicia como órgano consultivo de estudo,
coordinación, seguimento e asesoramento das administracións autonómica e local
nas materias reguladas por esta lei, outorgándolle as seguintes funcións:
“a) A audiencia no procedemento de elaboración das disposicións de carácter
xeral específicas que se teñan que ditar en desenvolvemento desta lei e na súa
modificación.
b) A formulación de propostas sobre a interpretación, a aplicación e a
modificación das disposicións que regulan os espectáculos públicos e as
actividades recreativas e mais os establecementos ou espazos abertos ao público.
c) A emisión dos informes que se lle soliciten con carácter facultativo sobre a
interpretación, aplicación e modificación das disposicións que regulan os
espectáculos públicos e as actividades recreativas e mais os establecementos ou
espazos.
d) A elaboración de recomendacións para mellorar a actuación e promover a
coordinación
das administracións autonómica e local nas materias reguladas por esta lei.
e) Calquera outra que se lle atribúa regulamentariamente”.
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Grupo Parlamentario

Antes da entrada en vigor da Lei, determinados sectores, nomeadamente o das
orquestras e o de música en vivo, así como as administracións locais, advertiron
sobre a posibilidade de que xurdiran problemas coa súa interpretación e, polo
tanto, a súa aplicación.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta que na época estival é cando se desenvolven a maioría dos
espectáculos públicos e as actividades recreativas.

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

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que:

1º) Solicite á Comisión de espectáculos públicos e actividades recreativas de
Galicia a elaboración dun informe sobre a aplicación da Lei 10/2017, de
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia?

2º) Solicite á Comisión de espectáculos públicos e actividades recreativas de
Galicia un documento coas recomendacións para mellorar a actuación e
promover a coordinación das administracións, autonómica e local, nas materias
reguladas nesta lei, recollendo previamente as achegas das entidades locais
galegas e dos sectores afectados pola entrada en vigor da Lei.

Pazo do Parlamento, 26 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 26/07/2018 09:55:29
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/07/2018 09:55:36
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 26/07/2018 09:55:45
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/07/2018 09:55:56
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez, 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 Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
Unha das máis graves problemáticas en mobilidade de Ourense segue a
ser despois de moitos anos o déficit de prazas de aparcamento. O
desenvolvemento de novas infraestruturas nas últimas décadas, deu
lugar a novas necesidades de aparcamento que incrementaron máis se
cabe a carencia que a diario sofren os condutores na cidade.
Un dos proxectos globais que tiñan por obxectivo dar solución a esta
problemática era o “Plan sectorial de aparcamentos disuasorios” da
Xunta de Galicia, paralizado dende o ano 2013, e ao que o Concello de
Ourense, daquelas gobernado polo PSdeG, tiña presentado e aprobado
en Pleno as súas alegacións de mellora para o noso termo municipal.
Neste proxecto recollíanse 6 propostas de situación de aparcamentos
disuasorios en Ourense: acceso centro, acceso norte da cidade, estación
de ADIF, entorno do Recinto Feiral de Expourense, campus
universitario das Lagoas e zona do barrio do Couto.
Mentres este plan segue sen novidades de execución 5 anos despois, os
puntos negros de aparcamento en Ourense seguen a masificarse no
entorno máis urbano, de xeito máis relevante no centro da cidade, e
facendo especial fincapé nos que se atopan nos contornos de centros
educativos, no horario de entrada e saída dos mesmos, onde o colapso
leva a que haxa escenas diarias de dobres e ata triplo filas de coches,
que poñen en risco a seguridade dos peóns e a propia circulación dos
vehículos. A saturación da zona centro fai que moitas veces os veciños
e veciñas así coma os e as visitantes busquen por proximidade
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aparcamento noutros barrios coma o de San Francisco ou incluso A
Ponte, cuxas prazas de aparcamento resultan tamén claramente
insuficientes para tan elevado número de persoas usuarias. A
insuficiencia pode observarse de xeito máis claro no entorno do
complexo hospitalario, ou das estacións de ferrocarril tanto de
Empalme como de San Francisco. Do mesmo xeito, que o novo espazo
aberto no Campus das Lagoas non chega para abarcar a chegada de
estudantes, usuarios/as ou clientes de negocios, da piscina ou da
biblioteca.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento
executar, de
aparcamentos
contemplaban
Ourense.

galego insta a Xunta de Galicia a poñer
maneira efectiva e urxente o Plan
disuasorios aprobado no ano 2013,
seis alternativas de aparcamento para

en marcha e
sectorial de
no que se
a cidade de

Pazo do Parlamento, 24 de xullo de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 26/07/2018 10:37:52
Raúl Fernández Fernández na data 26/07/2018 10:37:57
María Luisa Pierres López na data 26/07/2018 10:38:02
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/07/2018
10:38:06
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Á Mesa do Parlamento
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez,
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 Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos

Tras declarar a Xunta de Galicia que o abastecemento público de auga
no concello de A Merca (Ourense) non é apto para o consumo pola
elevada presenza de trihalometanos, o pasado mes de xuño, o
Concello recomendou a través dun bando non usar a auga de
abastecemento para consumo humano, ou sexa, nin para beber nin para
cociñar con ela, por motivo dos altos niveis de trihalometanos que
contén.
Os trihalometanos son compostos orgánicos volátiles froito da reacción
da materia orgánica que transporta a auga sen tratar co cloro que se
emprega na planta potabilizadora para a súa desinfección. A súa inxesta
en cantidades elevadas e durante un longo período de tempo causa
danos hepáticos e son “potencialmente canceríxenos” segundo a
Axencia Internacional do Cancro. Relaciónase aos trihalometanos co
cancro de vexiga, ademais dos danos no fígado e ril, aínda que hai que
engadir que estas substancias nocivas atópanse en cantidades ínfimas,
co que non se pode precisar tamén o efecto sobre a saúde xa que este só
aparecería a moi longo prazo, cun consumo prolongado.
A pesares de que esta situación non é a primeira vez que acontece, non
se teñen tomado medidas para solucionar esta problemática, todo elo a
pesares do risco que supón para a saúde da poboación, e das
incomodidades que provoca non poder utilizar a auga que sae das billas
dos fogares deste concello. Ademais a información á poboación é
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escasa, e máis se temos en conta que a poboación deste concello de
preto de 2000 habitantes, increméntase moito durante a época estival.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Trasladar información clara e concisa á poboación do Concello
da Merca (Ourense), sobre a presenza de trihalometanos na rede
de abastecemento de auga, os riscos que ten para a saúde, as
medidas preventivas que debe tomar a veciñanza para evitalos, e
as solucións técnicas que se teñen previsto poñer en marcha para
solucionar esta problemática.
2. Executar de maneira urxente as medidas técnicas necesarias para
unha correcta potabilización da auga deste concello, sen rebaixar
as prestacións hixiénicas, co fin de eliminar a presenza de
trihalometanos.

Pazo do Parlamento, 26 de xullo de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Patricia Vilán Lorenzo
Julio Torrado Quintela
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:
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Noela Blanco Rodríguez na data 26/07/2018 13:01:32
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/07/2018 13:01:39
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela na data 26/07/2018 13:01:44
Raúl Fernández Fernández na data 26/07/2018 13:01:49
María Luisa Pierres López na data 26/07/2018 13:01:53
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/07/2018 13:01:57

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

111620

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento
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de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
súa deputada e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez e Julio
Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 5.ª,
Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
As relacións entre persoas do mesmo sexo non están exentas de
violencia no seo da parella. Sen embargo, a falla de coñecemento sobre
este tipo de violencia non permite identificar esta forma concreta de
violencia e, ademais, fai que non se trate ás vítimas cos medios
axeitados. As vítimas de violencia intraxénero non están consideradas
como vítima de violencia machista e, polo tanto, a violencia exercida en
elas, non ten nin a mesma consideración nin o mesmo tratamento.
Estamos a falar dun tipo de violencia específica que precisa ser tratada
con medios específicos. A violencia intraxénero permanece aínda
invisible para boa parte da sociedade onde aínda persisten mitos como
que unha muller non pode pegar a outra muller, ou que un home
corpulento non pode ser vítima de agresións físicas por parte doutro
home, problema que se agrava se temos en conta que moitas vítimas
teñen medo a denunciar para que non se coñeza a súa orientación
sexual, algo que aproveitan os maltratadores para ameazar ou
coaccionar as súas vítimas.
Segundo un informe da Fundación COLEGA, e a pesares da falla de
datos oficiais, calcúlase que a violencia intraxénero cobrouse quince
vidas nos últimos dez anos en España. Non só os colectivos mostran a
súa preocupación por esta situación, senón que os corpos e forzas de
seguridade, reclaman pautas para detectar e tratar ás vítimas. Debemos
lembrar que, ata o momento, os casos de violencia intraxénero trátanse
como casos de violencia machista, asimilándoos a todas as agresións
dentro do fogar que non están categorizadas. Así mesmo, os e as
profesionais reclaman medidas para identificar este tipo de violencia co
obxectivo de que os e as profesionais coñezan a súa existencia, e
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permitan identificar as diferenzas existentes coa violencia machista e
dispoñer de protocolos específicos para afrontala.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar, en
colaboración coas entidades LGTBI da nosa comunidade autónoma, así
como con cantos profesionais de diferentes ámbitos (sanitario, xudicial,
policial, etc.) se consideren oportunos, unha guía para a detección da
violencia intraxénero en Galicia, así como un protocolo de asistencia a
persoas vítimas da mesma.

Pazo do Parlamento, 24 de xullo de 2018

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 26/07/2018 13:05:37
Julio Torrado Quintela na data 26/07/2018 13:05:42
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/07/2018 13:05:47
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Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde
Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte interpelación.
O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do Estado
Social e Democrático de Dereito. Sen dúbida, a Xustiza gratuíta e a
Quenda de Oficio constitúen unha boa parte desa prestación dun
servizo público, malia que o Goberno galego as tivera esquecidas
durante case unha década, pois as contías que reciben os profesionais
da quenda estiveron conxeladas dende o ano 2009 ata o actual 2018 e
as melloras acadadas non cobren nin de lonxe a media estatal.
Así, o XII Informe do Observatorio de Xustiza Gratuíta Avogacía
Española-Wolters Kluwer (que analizou máis de 7500 datos aportados
polos 83 colexios de avogados existentes en España) concluíu que en
2017 houbo unha leve recuperación do investimento total en xustiza
gratuíta, cun incremento do 1,9 % con respecto a 2016. As
comunidades autónoma que máis investiron foron Cataluña (con case
un 3 % de suba), Madrid (cun 6 %), Andalucía (cun 4,6 %), Valencia,
Canarias e Euskadi (as tres por debaixo do 1 %). Así mesmo, segundo o
Informe “Investimento en Xustiza. Investimento en Xustiza Gratuíta”
elaborado pola Universidade Carlos III, as comunidades autónomas con
máis investimento en xustiza gratuíta (por riba da media estatal) foron
Cataluña, Canarias, Andalucía, Ceuta e Melilla; un segundo grupo (con
valores preto do nivel estatal) formado por Madrid, Valencia, Asturias,
Estremadura e Murcia e un terceiro grupo (máis afastado do nivel do
Estado) formado por Galicia, Euskadi, Baleares, Navarra, Castela- La
Mancha, Cantabria, Castela e León, Aragón e La Rioja.
Por outro lado, nos orzamentos Xerais do Estado, en materia de xustiza
gratuíta, o Ministerio de Xustiza xa se ten comprometido a executar o
incremento do 30,8 % previsto.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:

Partido dos
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1. Que lle parece ao Goberno galego que Galicia sexa unha das
comunidades autónomas por debaixo da media estatal en
investimento en xustiza gratuíta?
2. Que lle parece ao Goberno que Galicia sexa unha das
comunidades autónomas que menos ten investido en xustiza
gratuíta no ano 2017 respecto de 2016?
3. Está o Goberno contento con estes datos?
4. Que ten pensado facer para melloralos?
5. Vai crear o Goberno unha partida orzamentaria para incrementar
as compensacións económicas das letradas e letrados que prestan
o servizo, poñendo a Galicia por riba da media estatal de
investimento das comunidades autónomas en xustiza gratuíta?
6. Cantos asuntos de xustiza gratuíta foron atendidos en Galicia en
2017? Cantos da Quenda de Oficio?
7. Cantas persoas avogadas hai adscritas á Quenda de Oficio en
Galicia? Cantas son mulleres?
8. Vai ampliar o Goberno as especialidades da Quenda de Oficio
para facer fronte ás novas demandas e problemas sociais?
9. Pensa o Goberno que cómpre a creación dun organismo de
seguimento do sistema que propicie a homoxeneización dos
criterios das Comisións de Asistencia Xurídica Gratuíta de
Galicia?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo de 2018
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/07/2018 12:21:14
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/07/2018 12:21:30
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/07/2018 12:21:37
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Carmen Santos Queiruga, Julia Torregrosa Sañudo e Paula Quinteiro
Araujo, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do recollido no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Interpelación.

O pasado 11 de xullo o Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación, por
medio dunha resolución asinada polo director xeral de pesca e acuicultura,
resolvía o peche da pesquería da sardiña para o arte do Xeito.
Este resolución non é comprensible dende ningún punto de vista, dado que polos
datos que se teñen de descargas de sardiña por parte do sector do xeito, a día de
hoxe aínda restan preto de Tn dispoñibles sobre o total anual.
A comisión do Xeito que xestiona o reparto que figura no plan da sardiña Ibérica
tiña establecido uns repartos mensuais por tripulante e buque para facilitar a auto
xestión, pero en ningún caso a resolución atendeu este reparto nin as
posibilidades de transvase entre meses que figuran no mesmo.
O Xeito é un arte tradicional, absolutamente respetuoso co medio e que apenas
ten pegada sobre o stock da sardiña como pode comprobarse no irrisorio
porcentaxe de capturas desta arte sobre o total da sardiña ibérica, polo que a
xestión do consumo deste arte apenas afecta ao conxunto e resto de frotas. En
Galicia son preto de 150 embarcacións despachadas para esta arte e con preto de
500 tripulantes e familias afectadas, en moitos casos o peche da pesquería supón
a imposibilidade de ingresos, xa que non existe en moitos casos alternativas,
como na ría de Vigo onde as embarcacións do xeito que non poden faenar polo
peche tampouco o poden facer no marisqueo pola presencia de toxina na ría.

111625

O groso da frota xeiteira está concentrado nas rías de Arousa e Vigo, e o peche
supón un duro golpe para o sector pero tamén para a nos hostalaría e Turismo xa
que é un dos reclamos da gastronomía da zona, que hoxe estase a subministrar
con sardiña do Mediterráneo cando os nosos pescadores non a poden pescar a
pesar da constatación a existencia e salubridade dos bancos de sardiña das nosas
rías.
O peche no mes de xullo é incomprensible tamén no económico e no
medioambiental, este mes a xouba e a sardiña acadan bos prezos e son
subministradas en fresco e para as empresas da conserva especializadas en este
produto, empresas que non mercaran este produto nos vindeiros meses xa que o
tamaño xa non será adecuado para a industria conserveira
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Interpelación:
Que accións ten previsto emprender a Xunta dada a situación que está a vivir o
sector do Xeito, derivada do peche da pesquería e a decisión da Xunta de non
exercer as súas competencias?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2018.

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 20/07/2018 14:21:18

Julia Torregrosa Sañudo na data 20/07/2018 14:21:25
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Paula Quinteiro Araújo na data 20/07/2018 14:21:32
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Á Mesa do Parlamento
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Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio
Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
Coa publicación da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da
autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia,
regúlanse as condicións básicas de promoción da autonomía persoal e
da atención ás persoas en situación de dependencia, mediante a
creación dun Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia
(SAAD), coa colaboración e participación de todas as administracións
públicas. A lei configura un dereito subxectivo que se fundamenta nos
principios de universalidade, equidade e accesibilidade, desenvolvendo
un modelo de atención integral ao cidadán, e establecendo un nivel
mínimo garantido, un nivel acordado coas comunidades autónomas e
un nivel propio que poderán establecer as ditas comunidades.
Galicia, en virtude da competencia exclusiva que en materia de
asistencia social lle atribúe ou artigo 27.23 do Estatuto de Autonomía,
aprobou a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de
Galicia, que ten por obxecto estruturar e regular, os servizos sociais en
Galicia. A citada lei establece non seu artigo 3, como un dos obxectivos
do sistema galego de servizos sociais, garantir a vida independente e a
autonomía persoal das persoas en situación de dependencia integrando,
no seu artigo 4, como un dos principios xerais dos servizos sociais, os
de autonomía persoal e a vida independente.
Neste contexto, e mediante o Decreto 195/2007, do 13 de setembro,
regulouse o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para
persoas con discapacidade e/ ou persoas en situación de dependencia.
Este foi o marco no que se estableceu o Servizo Galego de Apoio á
Mobilidade Persoal, o 065, un transporte público que ata o ano 2014
garantiu a universalidade e gratuidade dos desprazamentos
programados (non urxentes) das persoas en situación de dependencia,
discapacidade ou con problemas de mobilidade.
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Baseado na política de retallos en materia de servizos públicos
emprendida polo Goberno do PP, no ano 2014 a daquelas Consellería
de Benestar publicou o Decreto 99/2014, do 24 de xullo, polo que se
regula o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas
con discapacidade e/ou persoas en situación de dependencia, polo cal
se eliminaba a gratuidade e universalidade deste servizo, que supoñía
que dito servizo deixaba de estar 100 % financiado pola Xunta de
Galicia.
A partir de entón, moitas entidades de iniciativa social incluíron o
servizo de transporte para as persoas usuarias como un compoñente
máis dos seus servizos, a través de contratos para a xestión de prazas
públicas de centro de día, de recursos propios das entidades, de
convenios de colaboración con outras asociacións que dispoñen deste
servizo, ou recaendo parte do custe nos usuarios e usuarias deste
servizo.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Catro anos despois de que se eliminase a gratuidade e
universalidade do Servizo Galego de Apoio á Mobilidade
Persoal, que valoración fai a Xunta de Galicia das consecuencias
que esta medida tivo para os usuarios e usuarias deste servizo?
2. Considera o Goberno galego que a aportación que realiza a
administración autonómica é suficiente, considerando a media de
custos actuais para as entidades que prestan este servizo?
3. Ten previsto a Xunta de Galicia incrementar esta aportación?
4. Valora o Goberno galego que durante a X lexislatura volva a
Administración autonómica a asumir integramente o custo do
servizo de transporte adaptado, devolvéndolle así o seu carácter
gratuíto e universal?
5. En caso afirmativo, cando ten previsto levalo a cabo?
Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez na data 23/07/2018 13:02:04
Raúl Fernández Fernández na data 23/07/2018 13:02:10
Julio Torrado Quintela na data 23/07/2018 13:02:16
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Á Mesa do Parlamento
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Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
Din os economistas que a Economía Circular supón reducir tanto a
entrada de materiais como a produción de refugallos virxes porque,
como non temos recursos naturais suficientes para manter o modo de
vida actual, hai que potenciar a reutilización. E un dos principais
problemas que xeran os residuos, tanto nos ámbitos urbanos como nos
naturais, é un seu impacto tras seren abandonados. O sistema de
depósito, devolución e retorno de envases pode ser unha solución eficaz
para evitar este problema, é dicir, aplicar un depósito económico (de
entre 10 e 25 céntimos) aos envases máis comunmente abandonados e
dun só uso (envases de auga, cervexa, zumes e refrescos xa sexan de
vidro, plástico, lata ou brick de menos de 3 litros) para disuadir á
cidadanía de tiralos en calquera sitio. Este sistema suporía a aplicación
do principio “Quen contamina paga” e estaría controlado polas
administracións públicas en canto á transparencia das estatísticas, datos
da xestión e auditación das contas.
Alemaña ten implantado cun éxito de máis dun 90 % o sistema de
depósito, devolución e retorno de envases dende os anos 90, mentres
que en España Baleares, Navarra, Valencia e Cataluña foron
comunidades autónomas pioneiras aínda que con non moi bos
resultados, fundamentalmente polo rexeito entre outros operadores de
reciclaxe de residuos e comerciantes.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Pensa o Goberno galego que é preciso reducir tanto a entrada de
materiais como a produción de refugallos virxes?
2. Considera o Goberno galego que o sistema de depósito,
devolución e retorno de envases podería ser unha solución eficaz
para evitar este problema?
3. Estaría disposto o Goberno a estudar a posta en marcha deste
sistema de reciclaxe en Galicia?
4. Estaría o Goberno disposto a controlar a transparencia das
estatísticas, datos da xestión e auditación das contas relativas a
este sistema de reciclaxe?
Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/07/2018 13:18:07
Raúl Fernández Fernández na data 23/07/2018 13:18:12
María Luisa Pierres López na data 23/07/2018 13:18:17
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Á Mesa do Parlamento
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Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel
Pérez Seco, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
A loita contra o lume ten que converterse nunha loita de país. A
pasividade do Goberno galego; o seu desleixo en prevención,
formación, coordinación e reforzo dos corpos que interveñen na
prevención e na extinción e a ausencia de aplicación da alta tecnoloxía
á detección de lumes lévannos ano a ano a resultados desastrosos. Así,
no propio informe presentado polo Fiscal Superior de Galicia na
Comisión especial de Política Forestal do Parlamento o día 2 de marzo
deste ano, dise, entre outras afirmacións, que un elemento fundamental
e básico constitúe a necesidade de reforzar a coordinación de todos os
grupos involucrados, axustando ao tempo as novas tecnoloxías.
Mais o Goberno non semella ser da mesma opinión: dende o día 7 de
abril de 2017, membros do Sindicato Unificado de Policía que
pertencen á Unidade de Policía Adscrita á Xunta de Galicia (UPA)
agardan unha resposta das consellerías de Medio Rural e de
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza. Os contactos foron reiterados e ata tiveron que acudir
recentemente ao Valedor do Pobo, mais lamentablemente os resultados
son negativos.
As súas solicitudes son sinxelas:
1. Que se amplíe a operación “Centinela Gallego” ás comisarías da
Policía Nacional para que a partida orzamentaria que existe tamén
redunde no servizo que prestan.
2. Que se dote dunha partida orzamentaria extraordinaria á UPA
para a realización de servizos extraordinarios que palíen o déficit de
persoal no verán e o incremento dos servizos de incendios que se
producen nestas datas e ante a inminente activación do Pladiga.
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3. Que a Consellería de Medio Rural incremente a flota de
vehículos destinados á UPA.
4. Que se incremente a formación das persoas que pertencen á
UPA.
5. E que se reforce e mellore a coordinación de todos os grupos
involucrados, desenvolvendo protocolos ao efecto e axustando ao
tempo as novas tecnoloxías.

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan interpelan
ao Goberno galego nos seguintes termos:
1. Comparte o Goberno galego que un elemento básico para a loita
contra os incendios é a necesidade de reforzar a coordinación de
todos os grupos involucrados, desenvolvendo protocolos ao
efecto?
2. Vai ampliar o Goberno a operación “Centinela Gallego” ás
comisarías da Policía Nacional para que a partida orzamentaria
que existe tamén redunde no servizo que prestan?
3. Vai dotar o Goberno dunha partida orzamentaria extraordinaria á
UPA para a realización de servizos extraordinarios que palíen o
déficit de persoal no verán e o incremento dos servizos de
incendios que se producen nestas datas e ante a inminente
activación do Pladiga?
4. Vai incrementar o Goberno a flota de vehículos destinados á
UPA?
5. Vai incrementar a formación das persoas que pertencen á UPA?
6. Cales son os motivos polos que o Goberno non resposta ás
solicitudes da UPA dende abril de 2017?

Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/07/2018 13:22:52
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José Antonio Quiroga Díaz na data 23/07/2018 13:22:58
Jóse Manuel Pérez Seco na data 23/07/2018 13:23:06
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 23/07/2018 13:23:12
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 23/07/2018 13:23:18
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Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
En setembro de 2016, 375 científicos da “Academia Nacional de
Ciencias de USA” remitían unha carta aberta a aqueles que negan o
cambio climático. Nesa carta definían este fenómeno como unha
realidade física que ten incrementado os gases de efecto invernadoiro e,
así, mudado o clima do planeta: quecemento dos mares, a superficie
terrestre e a atmosfera interior; acidificación dos océanos; aumento do
nivel do mar; patróns de choiva alterados e moitos outros aspectos. O
cambio climático inducido polo ser humano debido ás emisións de
gases de efecto invernadoiro está detrás dos episodios de calor extremo
en máis do 80 % do planeta, da escaseza de choiva nun 57 % e de
períodos de 5 días con precipitacións abundantes nun 41 % da
superficie da Terra. Esta é tamén a principal conclusión dun estudo
realizado por 11 investigadores da Facultade de Ciencias da Terra,
Enerxía e Medio Ambiente da Universidade Stanford, que intenta botar
luz sobre a vinculación dos episodios de ondas de calor, choivas
torrenciais ou seca co cambio climático de orixe humana. Galicia non é
unha excepción: Os fenómenos meteorolóxicos máis recentes na nosa
Comunidade son a seca extrema, choivas torrenciais, picos de calor en
plena primavera ou xeadas a destempo. E vai ir a máis, os resultados da
análise de MeteoGalicia respecto das proxeccións de temperatura
máxima, para o período 2061-2090, indican con claridade unha
tendencia de aumento dos valores (entre os 3°C e os 4°C, sendo algo
menor, entre 2°C e 3°C no terzo norte).
Polo tanto, o mundo científico coincide en que o problema orixinado
polo cambio climático é un perigo para os cidadáns presentes e futuros
do planeta, ata o punto de que gobernos de case todo o mundo
acordaran en París a loita contra este fenómeno, incluíndo compromisos
nacionais, posto que, dado o grave impacto económico que ten
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provocado e que vai provocar, só dispoñemos de 10 anos para nos dar a
oportunidade de mudar a tendencia de maneira efectiva. E unha das
medidas que poden materializar ese compromiso é incluír a pegada de
carbono na contratación pública da Xunta de Galicia.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A lexislación así o permite. O artigo 10 do Real decreto 163/2014, do
14 de marzo, establece que o órgano de contratación poderá incluír
entre as consideracións de tipo medioambiental que se establezan no
procedemento de contratación as relativas á pegada de carbono, que se
poderán acreditar mediante certificados equivalentes ou outros medios.
É o artigo 145 da recente Lei de contratos do sector público 9/2017, de
8 de novembro o que se refire ás consideracións medioambientais, pois
recolle varios criterios de adxudicación dos contratos ás empresas en
base á mellor relación calidade-prezo, avaliado con arranxo a criterios
económicos e cualitativos (os aspectos medioambientais están nestes
cualitativos, tales como a redución do nivel de emisión de gases de
efecto invernadoiro, cuantificada a través da pegada de carbono).
Algunhas comunidades autónomas xa recollen isto mesmo nos seus
pliegos de contratación; un exemplo é Castela e León.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. É o compromiso da loita contra o cambio climático un dos
principais retos de futuro para o Goberno da Xunta de Galicia?
2. Vai materializar ese compromiso o Goberno incluíndo a pegada
de carbono na contratación pública da Xunta de Galicia?

Pazo do Parlamento, 23 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 23/07/2018 13:38:47
Raúl Fernández Fernández na data 23/07/2018 13:38:52
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María Luisa Pierres López na data 23/07/2018 13:38:57
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa á
demora inxustificada en comunicar a obtención de praza para os campamentos de verán
específicos para persoas con discapacidade convocados pola Dirección Xeral de
Maiores e Persoas con Discapacidade.

A Consellaría de Política Socia a través da Dirección Xeral de Maiores e
Persoas con Discapacidade realizou ao igual que outros anos a convocatoria de
campamentos específicos para persoas con discapacidade. As datas de programación
destes campamentos van do 1 de xullo ao 12 de setembro e poden solicitarse en
períodos dunha duración de 10 días. Van dirixidos a persoas de entre 11 e 40 anos
cunha discapacidade igual ou superior ao 33%. O prazo de presentación de solicitudes
para participar nos mesmos rematou o 30 de maio
Desde hai varios anos estase a atrasar a comunicación ás familias que solicitan á
Xunta de Galiza campamentos de verán para as súas fillas e fillos con diversidade
funcional, mais neste 2018 xa se traspasaron todos os límites aceptábeis.
Segundo a información que nos trasladan as familias, todas as que solicitaron
quenda en xullo foron avisadas da súa concesión no día anterior a incorporarse, e hoxe
día 24 de xullo todas as familias que solicitaron praza para o mes de agosto no caso
concreto do Albergue de Gandarío non teñen ningunha comunicación de quen está
admitido, ou non, e en que quenda.
1
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Por outro lado na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia aparece con data
de 25/06/ 2018 a Contratación do Servizo de organización, programación e execución
dos campamentos de verán 2018 específicos para persoas con discapacidade, polo
procedemento aberto simplificado por un importe de 109.936,31 € con IVE, a data de
hoxe, pendente de adxudicación.

En días pasados cando as familias se dirixían por teléfono para pedir
información se lles contestaba que aínda non se sabía por que non había empresa para
realizar este labor. As familias que se dirixiron no día de hoxe díxoselles que tiñan
“prohibido” dar información sobre os campamentos específicos para persoas con
discapacidade.
A unha semana do comezo da quenda de agosto no albergue de Gandarío as
familias non saben se poderán ou non obter praza para o seu fillo ou filla, isto supón un
gravísimo prexuízo tanto para a conciliación laboral e familiar como para poder dar
respostas ás necesidades lúdicas e de esparcemento destas mozas e mozos con
diversidade funcional.
Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte interpelación:

Consideran normal e xusto que a unha semana do comezo dos campamentos
específicos para persoas con discapacidade non saiban as persoas solicitantes e as súas
familias se teñen ou non praza?

2
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De que xeito se xestionou a realización dos campamentos de verán específicos
para persoas con discapacidade para atoparnos agora nunha situación de total
indefensión para as persoas afectadas e para as súas familias?
Teñen prevista unha data para comunicarlle as persoas que solicitaron praza se a
obtiveron ou non?
Quen son os responsábeis desta situación?
Que medidas vai tomar a Consellaría de Política Social para solucionar de
inmediato a situación e para depurar responsabilidades?

Santiago de Compostela, 24 de xuño de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 24/07/2018 10:18:10

Ana Pontón Mondelo na data 24/07/2018 10:18:28

Xose Luis Rivas Cruz na data 24/07/2018 10:18:31

Olalla Rodil Fernández na data 24/07/2018 10:18:33

Noa Presas Bergantiños na data 24/07/2018 10:18:36

Xosé Luis Bará Torres na data 24/07/2018 10:18:39
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Manuel Lago Lorenzo e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

O INSS ven de publicar os datos de pensións media do conxunto do Estado, e
Galicia continúa á cola de ingresos por este concepto. Así a pensión media dos
galegos e galegas sitúase en 793.34€ so por diante da de Extremadura e, polo
tanto, no furgón de cola do Estado, a pesar do que pregoa o goberno Feijoo,
Galicia non converxe co Estado en poder adquisitivo dos nosos pensionista.
Pero si son dramáticos os datos para Galicia, a provincia de Ourense sitúase á
cola do conxunto do Estado en canto á pensión media moi por debaixo dos
937,19€ que supón a media estatal, xa que a pensión media da provincia é de
apenas 684,28, repetindo polo tanto na última posición do Estado, sendo Lugo
ademais a penúltima provincia en pensión media con 704,38€.

Por todo isto o deputado e a deputada asinantes formulan a seguinte
Interpelación:

Que valoración fai o Goberno da paupérrima contía media das pensións en
Galicia?

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2018.

111643

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 26/07/2018 11:00:26

Julia Torregrosa Sañudo na data 26/07/2018 11:00:33
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Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
O 2 de abril, a Xunta de Galicia publicou o procedemento para a
contratación administrativa da execución da programación de
actividades de educación non formal da Campaña de Verán 2018, que
se iniciou o 1 de xullo, pero dez dos trece lotes incluídos neste proceso
quedaron desertos debido a que boa parte das empresas presentaban
ofertas por baixo do custo establecido mínimo e inferiores ao custo de
persoal fixado en función do convenio.
Ante esta situación a Xunta de Galicia convocou, con moi pouca marxe
de tempo, aos monitores e monitoras a un proceso selectivo moi
deficientemente publicitado e xestionado, sen deixar tempo para que
estes profesionais preparasen axeitadamente a programación que
impulsarán durante este verán.
Debido a que as contratacións destes profesionais iniciáronse poucos
días antes do inicio da campaña de verán, dez dos trece campamentos
que oferta a Xunta de Galicia, atrasaron un día o inicio da segunda
quenda (planificado para o 17 de xullo), xerando numerosos prexuízos
para a conciliación laboral e familiar, e tamén en varias instalacións ao
non reunirse equipos cos coñecementos nin titulacións necesarios para
desenvolver as actividades que nelas se realizan. Dende a Asociación
Galega de Monitores amosaron nestas últimas semanas publicamente o
seu rexeitamento a que durante a campaña de verán de 2018 se “puxera
en risco a calidade do servizo e se incumpriran os dereitos laborais e as
súas condicións salariais fixadas por convenio”.
Ademais, tal e como vén acontecendo estes últimos anos, estase a
retrasar a comunicación por parte da Xunta de Galicia a respecto do
número de admitidos e admitidas nos campamentos de verán para os
nenos e nenas con discapacidade. De tal maneira, que a unha semana de
que comece o mes de agosto, familias que solicitaron praza en algún
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campamento para este mes, descoñecen a día de hoxe se estes nenos e
nenas foron ou non admitidos.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia a respecto da organización
dos campamentos da campaña de verán 2018?
2. Por que en dez dos trece campamentos que ofertaba a Xunta de
Galicia, se atrasou un día o inicio da segunda quenda
(planificado para o 17 de xullo)?
3. Que consecuencias cre que tivo isto para as familias?
4. Que valoración fai a Xunta de Galicia a respecto da organización
dos campamentos de verán 2018 específicos para persoas con
discapacidade?
5. A que se debeu o retraso na comunicación ás familias de nenos e
nenas con discapacidade a respecto do número de admitidos e
admitidas nos campamentos de verán?
6. Pode garantir a Xunta de Galicia que se cumpriron os dereitos
laborais e as condicións salariais fixadas por convenio de todos
os monitores e monitoras que participaron na campaña de verán
2018?
7. Ten previsto o Goberno galego tomar algunha medida para evitar
que estas situacións volvan a repetirse en futuras campañas de
verán?
Pazo do Parlamento, 26 de xullo de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 26/07/2018 12:58:09
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Julio Torrado Quintela na data 26/07/2018 12:58:16
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Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta
anos, no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e
case sete máis que a UE. A principios deste século, un de cada cinco
galegos igualaba ou superaba esa idade, na actualidade son xa un de
cada catro.
Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás
necesidades e demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das
políticas sociais que desexen garantir o benestar e a calidade de vida
non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha
poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de
cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e
inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión
social faise notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos
distintos sectores da poboación, senón en que dea resposta ás
necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha
sociedade para todas as idades.
A pesares de que o envellecemento poboacional constitúe unha
realidade e singular característica para Galicia, posuímos o triste
liderado de ter o índice de cobertura de prazas con financiamento
público en centros residenciais para maiores de 65 anos, máis baixo de
todas as Comunidades Autónomas. Sitúase no 1,25 (nº de
prazas/poboación de máis de 65 anos x 100), cando a media española é
de 2,40, segundo os últimos datos oficiais do Imserso.
O presidente da Xunta de Galicia comunicou o pasado 19 de xullo, na
rolda de prensa tralo Consello da Xunta, a creación das “casas do
maior”, un servizo que segundo informou brindará atención profesional
ás persoas maiores de 60 anos con dependencia moderada ou severa nos
concellos de menos de 5.000 habitantes, estimando que na primeira
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convocatoria impúlsense ata 30 casas do maior sendo 90 os concellos
susceptibles de contar con este novo recurso.

Partido dos
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de Galicia

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Cando ten previsto a Xunta de Galicia publicar a primeira
convocatoria para a creación das casas do maior?
2. Que criterios se van a ter en conta á hora de escoller aos
concellos nos que se sitúen?
3. A que tipos de reformas nas vivendas que acollan este tipo de
servizo irán destinadas as axudas que dará a Xunta de Galicia?
4. Que condicións de accesibilidade se esixirán nestas vivendas?
5. Que requisitos profesionais e persoais se lles esixirá ás persoas
que vaian a atender directamente aos maiores nestas casas?
6. Cal vai a ser a aportación da Xunta de Galicia (custo/día de
atención de cada usuario ou usuaria deste servizo)?

Pazo do Parlamento, 26 de xullo de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 26/07/2018 13:00:28
Julio Torrado Quintela na data 26/07/2018 13:00:34
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
As relacións entre persoas do mesmo sexo non están exentas de
violencia no seo da parella. Sen embargo, a falla de coñecemento sobre
este tipo de violencia non permite identificar esta forma concreta de
violencia e, ademais, fai que non se trate ás vítimas cos medios
axeitados. As vítimas de violencia intraxénero non están consideradas
como vítima de violencia machista e, polo tanto, a violencia exercida en
elas, non ten nin a mesma consideración nin o mesmo tratamento.
Estamos a falar dun tipo de violencia específica que precisa ser tratada
con medios específicos. A violencia intraxénero permanece aínda
invisible para boa parte da sociedade onde aínda persisten mitos como
que unha muller non pode pegar a outra muller, ou que un home
corpulento non pode ser vítima de agresións físicas por parte doutro
home, problema que se agrava se temos en conta que moitas vítimas
teñen medo a denunciar para que non se coñeza a súa orientación
sexual, algo que aproveitan os maltratadores para ameazar ou
coaccionar as súas vítimas.
Segundo un informe da Fundación COLEGA, e a pesares da falla de
datos oficiais, calcúlase que a violencia intraxénero cobrouse quince
vidas nos últimos dez anos en España. Non só os colectivos mostran a
súa preocupación por esta situación, senón que os corpos e forzas de
seguridade, reclaman pautas para detectar e tratar ás vítimas. Debemos
lembrar que, ata o momento, os casos de violencia intraxénero trátanse
como casos de violencia machista, asimilándoos a todas as agresións
dentro do fogar que non están categorizadas. Así mesmo, os e as
profesionais reclaman medidas para identificar este tipo de violencia co
obxectivo de que os e as profesionais coñezan a súa existencia, e
permitan identificar as diferenzas existentes coa violencia machista e
dispoñer de protocolos específicos para afrontala.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Ten coñecemento a Xunta de Galicia de cantos casos de
violencia intraxénero se teñen detectado na nosa comunidade
autónoma nos últimos dez anos?
2. Contan os e as profesionais con medios materiais que lles axuden
a saber detectar e actuar ante esta tipoloxía de violencia?
3. Ten previsto o Goberno galego tomar algún tipo de medida
durante a X lexislatura para loitar contra a violencia intraxénero?
4. En caso afirmativo, cales son as actuacións que se van a levar a
cabo para a loita contra esta violencia?
5. Vai a Xunta de Galicia a levar a cabo, durante esta lexislatura,
algunha campaña para visibilizar a violencia intraxénero?

Pazo do Parlamento, 24 de xullo de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 26/07/2018 13:06:24
Julio Torrado Quintela na data 26/07/2018 13:06:30
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