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1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno

Proposicións non de lei en Pleno, polo procedemento de urxencia, corrixidas

Admisión da corrección e publicación

ı 35292 – 35426 (10/PNP-002629)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 14 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio do Goberno
central referido á asunción da débeda ﬁnanceira xerada no porto de Valencia. (Procedemento de
115343
urxencia)

Admisión a trámite e publicación

ı 34788 (10/PNP-002616)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a necesidade de manter en funcionamento durante o curso 2018/2019 a escola de San Mateo
de Oliveira, pertencente ao Colexio Rural Agrupado A Picaraña, de Ponteareas
115344

ı 34812 (10/PNP-002617)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a necesidade de convocar o proceso selectivo no Servizo Galego de Saúde para a categoría
de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría
115346

ı 34822 (10/PNP-002618)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a cobertura polo Goberno galego, de xeito estable, de todas as prazas de Medicina Xeral e
Odontoloxía no Centro de Saúde de Viveiro, así como a substitución de xeito regular das ausencias
115349
por vacacións, permisos e baixas do persoal

ı 34915 (10/PNP-002619)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa demanda existente
115351
de man de obra cualiﬁcada no sector agrogandeiro

115324
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ı 34924 (10/PNP-002620)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ﬁnanciamento e construción dunha residencia de persoas maiores de carácter público nos terreos do Pazo de Goiáns,
115355
no concello de Boiro

ı 35018 (10/PNP-002621)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co estado de conservación
no que se atopa o cruceiro de Melide
115359

ı 35112 (10/PNP-002622)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co préstamo outorgado
por Portos do Estado á Autoridade Portuaria da Coruña para a construción do porto exterior de
Punta Langosteira, o protocolo asinado o 18 de abril de 2018 entre a Xunta de Galicia, o Ministerio
de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria da Coruña, así como a proposta do Concello
115363
respecto da creación dun consorcio para a xestión dos terreos portuarios da cidade

ı 35174 (10/PNP-002623)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a elaboración e execución polo Goberno galego no ano 2019, en colaboración cos concellos
de Pontevedra e Soutomaior, dun proxecto de conservación, mantemento, limpeza, iluminación e
ordenación do contorno da ponte medieval de Ponte Sampaio, así como un proxecto integral de
mellora da estrada PO-264 entre o cemiterio e esa ponte
115368

ı 35179 (10/PNP-002624)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co ﬁn de garantir nos centros de saúde
do concello de Soutomaior o servizo sanitario de atención primaria, tanto para a poboación adulta
115372
como para a infantil, co mesmo nivel de asistencia ao longo de todo o ano

ı 35191 (10/PNP-002625)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos ocasionados
polos incendios forestais declarados en agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na pro115374
vincia de Ourense

ı 35197 (10/PNP-002626)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
115325
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Sobre o deseño pola Xunta de Galicia dun plan urxente de rexeneración ambiental das zonas protexidas afectadas polos incendios forestais e a súa dotación dunha memoria económica, así como
115377
a restauración dos servizos básicos afectados polos lumes

ı 35207 (10/PNP-002627)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do acordo parlamentario do 6 de xullo de 2018, referido
á corrección das deﬁciencias de sinalización e falta de seguridade viaria no Camiño de Santiago ao
seu paso por Seixalbo, na provincia de Ourense, dándolles prioridade ás medidas que atinxen á
115379
seguridade

ı 35217 (10/PNP-002628)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o incremento polo Goberno galego da contía destinada de xeito especíﬁco á prevención, tratamento e loita contra a violencia machista ata chegar, cando menos, ao 1% do total no Proxecto
115385
de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019

ı 35314 (10/PNP-002630)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da posta en marcha dun plan especíﬁco
para reverter o estado de abandono e conservación no que se atopan as estradas galegas da súa
115388
titularidade

ı 35318 (10/PNP-002631)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central da realización dos investimentos precisos
para arranxar as carencias existentes no servizo ferroviario galego
115391

ı 35340 (10/PNP-002632)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa Instrución 6/2018, do 3
de agosto, da Dirección Xeral de Minas, referida ao acceso á información pública en materia de minas
115394

ı 35342 (10/PNP-002633)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto do impacto medioambiental das
115398
centrais hidroeléctricas na fauna e na ﬂora do contorno do río Sil

ı 35350 (10/PNP-002634)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
115326
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co plan de recuperación
de traballo aprobado para desconxestionar e promover a axilidade e bo funcionamento da Admi115400
nistración de xustiza

ı 35352 (10/PNP-002635)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da orde do Goberno central
referida aos suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso da enerxía eléctrica corres115403
pondentes ao exercicio 2013

ı 35387 (10/PNP-002636)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas necesarias para garantir a continuidade e viabilidade da empresa Maderas Iglesias, S.A., así como o apoio das reivindicacións salariais e laborais
115406
do seu persoal

ı 35395 (10/PNP-002637)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos prexuízos que lle están
a ocasionar ás persoas usuarias os atascos e retencións que se veñen producindo na AP-9
115409

ı 35401 (10/PNP-002639)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento da mellora do trazado da autovía
115412
A-52, ao seu paso pola provincia de Ourense

ı 35402 (10/PNP-002640)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Xunta de Galicia en materia de investimentos en inves115415
tigación, innovación e desenvolvemento, para os anos 2019 e 2020

ı 35408 (10/PNP-002641)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o mantemento polo Goberno galego da escolarización na escola unitaria de San Mateo de
Oliveira, pertencente ao Colexio Rural Agrupado A Picaraña de Ponteareas, así como o estudo da
115418
posibilidade de manter nela o alumnado de 1º e 2º de primaria

ı 35410 (10/PNP-002642)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón

115327
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Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun servizo público de tren de proximidades entre
115421
A Coruña e Ferrol, así como a recuperación dese traxecto do seu abandono

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 34789 (10/PNC-002827)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a necesidade de manter en funcionamento durante o curso 2018/2019 a escola de San Mateo
de Oliveira, pertencente ao Colexio Rural Agrupado A Picaraña, de Ponteareas
115424

ı 34813 (10/PNC-002828)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a necesidade de convocar o proceso selectivo no Servizo Galego de Saúde para a categoría
115426
de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

ı 34821 (10/PNC-002829)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a cobertura polo Goberno galego, de xeito estable, de todas as prazas de Medicina Xeral e
Odontoloxía no Centro de Saúde de Viveiro, así como a substitución de xeito regular das ausencias
por vacacións, permisos e baixas do persoal
115429

ı 34825 (10/PNC-002830)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a atención sanitaria a
toda a poboación das zonas da serra dos Ancares e a dotación ao Centro de Saúde de Navia de
Suarna do persoal ﬁxo e medios materiais necesarios
115431

ı 34914 (10/PNC-002831)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa demanda existente
115434
de man de obra cualiﬁcada no sector agrogandeiro

ı 34923 (10/PNC-002832)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ﬁnanciamento e construción dunha residencia de persoas maiores de carácter público nos terreos do Pazo de Goiáns,
115438
no concello de Boiro

115328
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ı 35013 (10/PNC-002833)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co estado de conservación
no que se atopa o cruceiro de Melide
115442

ı 35111 (10/PNC-002834)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co préstamo outorgado por Portos do Estado á Autoridade Portuaria da Coruña para a construción do porto exterior de Punta Langosteira, o protocolo asinado o 18 de abril de 2018 entre a Xunta de Galicia,
o Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria da Coruña, así como a proposta do Concello respecto da creación dun consorcio para a xestión dos terreos portuarios da
cidade
115446

ı 35173 (10/PNC-002835)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a elaboración e execución polo Goberno galego no ano 2019, en colaboración cos concellos
de Pontevedra e Soutomaior, dun proxecto de conservación, mantemento, limpeza, iluminación e
ordenación do contorno da ponte medieval de Ponte Sampaio, así como un proxecto integral de
mellora da estrada PO-264 entre o cemiterio e esa ponte
115451

ı 35178 (10/PNC-002836)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co ﬁn de garantir nos centros de saúde
do concello de Soutomaior o servizo sanitario de atención primaria, tanto para a poboación adulta
115455
como para a infantil, co mesmo nivel de asistencia ao longo de todo o ano

ı 35190 (10/PNC-002837)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos ocasionados
polos incendios forestais declarados en agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na pro115457
vincia de Ourense

ı 35196 (10/PNC-002838)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o deseño pola Xunta de Galicia dun plan urxente de rexeneración ambiental das zonas protexidas afectadas polos incendios forestais e a súa dotación dunha memoria económica, así como
115460
a restauración dos servizos básicos afectados polos lumes

115329
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ı 35206 (10/PNC-002839)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do acordo parlamentario do 6 de xullo de 2018, referido
á corrección das deﬁciencias de sinalización e falta de seguridade viaria no Camiño de Santiago ao
seu paso por Seixalbo, na provincia de Ourense, dándolles prioridade ás medidas que atinxen á
115462
seguridade

ı 35216 (10/PNC-002840)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o incremento polo Goberno galego da contía destinada de xeito especíﬁco á prevención, tratamento e loita contra a violencia machista ata chegar, cando menos, ao 1% do total no Proxecto
115468
de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019

ı 35313 (10/PNC-002841)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da posta en marcha dun plan especíﬁco
para reverter o estado de abandono e conservación no que se atopan as estradas galegas da súa
titularidade
115471

ı 35317 (10/PNC-002842)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central da realización dos investimentos precisos
para arranxar as carencias existentes no servizo ferroviario galego
115474

ı 35339 (10/PNC-002843)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa Instrución 6/2018, do 3
de agosto, da Dirección Xeral de Minas, referida ao acceso á información pública en materia de minas
115478

ı 35341 (10/PNC-002844)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto do impacto medioambiental das
115481
centrais hidroeléctricas na fauna e na ﬂora do contorno do río Sil

ı 35349 (10/PNC-002845)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co plan de recuperación
de traballo aprobado para desconxestionar e promover a axilidade e o bo funcionamento da Ad115483
ministración de xustiza

115330
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ı 35351 (10/PNC-002846)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da orde do Goberno central
referida aos suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso da enerxía eléctrica corres115486
pondentes ao exercicio 2013

ı 35386 (10/PNC-002847)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas necesarias para garantir a continuidade e viabilidade da empresa Maderas Iglesias, S.A., así como o apoio das reivindicacións salariais e laborais
do seu persoal
115489

ı 35394 (10/PNC-002848)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos prexuízos que lle están
a ocasionar ás persoas usuarias os atascos e retencións que se veñen producindo na AP-9
115492

ı 35399 (10/PNC-002849)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento da mellora do trazado da autovía
A-52, ao seu paso pola provincia de Ourense
115495

ı 35407 (10/PNC-002850)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o mantemento polo Goberno galego da escolarización na escola unitaria de San Mateo de
Oliveira, pertencente ao Colexio Rural Agrupado A Picaraña de Ponteareas, así como o estudo da
posibilidade de manter nela o alumnado de 1º e 2º de primaria
115498

ı 35409 (10/PNC-002851)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun servizo público de tren de proximidades entre
115501
a Coruña e Ferrol, así como a recuperación dese traxecto do seu abandono

ı 35400 (10/PNC-002857)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Xunta de Galicia en materia de investimentos en inves115504
tigación, innovación e desenvolvemento, para os anos 2019 e 2020

115331
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1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

ı 34784 (10/INT-001166)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o conﬂito laboral do persoal da central de coordinación do 061

115507

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a reducción da oferta educativa nos concellos

115510

ı 34790 (10/INT-001167)
ı 34804 (10/INT-001168)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xestión das pragas da avespiña do castiñeiro e da velutina por parte da Consellería do
115512
Medio Rural

ı 34913 (10/INT-001169)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa demanda existente de man de obra cualiﬁcada
no sector agrogandeiro
115514

ı 35115 (10/INT-001170)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a política do Goberno galego en materia de vivenda protexida

115518

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a retirada de símbolos franquistas

115522

ı 35169 (10/INT-001171)

ı 35195 (10/INT-001172)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa rexeneración ambiental das zonas protexidas
afectadas polos incendios forestais
115525

ı 35385 (10/INT-001173)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o sector da madeira e a tarima ﬂotante

115527
115332
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 4 de setembro 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

Proposicións non de lei en Pleno, polo procedemento de urxencia, corrixidas
Admisión da corrección e publicación
- 35292 – 35426 (10/PNP-002629)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 14 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio do Goberno
central referido á asunción da débeda ﬁnanceira xerada no porto de Valencia. (Procedemento de
urxencia)
BOPG nº 349, do 31.08.2018
A Mesa admite a corrección formulada no doc. núm. 35426.
Admisión a trámite e publicación
- 34788 (10/PNP-002616)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a necesidade de manter en funcionamento durante o curso 2018/2019 a escola de San Mateo
de Oliveira, pertencente ao Colexio Rural Agrupado A Picaraña, de Ponteareas
- 34812 (10/PNP-002617)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a necesidade de convocar o proceso selectivo no Servizo Galego de Saúde para a categoría
de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría
- 34822 (10/PNP-002618)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a cobertura polo Goberno galego, de xeito estable, de todas as prazas de Medicina Xeral e
Odontoloxía no Centro de Saúde de Viveiro, así como a substitución de xeito regular das ausencias
por vacacións, permisos e baixas do persoal

115333
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- 34915 (10/PNP-002619)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa demanda existente
de man de obra cualiﬁcada no sector agrogandeiro
- 34924 (10/PNP-002620)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ﬁnanciamento e construción dunha residencia de persoas maiores de carácter público nos terreos do Pazo de Goiáns,
no concello de Boiro
- 35018 (10/PNP-002621)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co estado de conservación
no que se atopa o cruceiro de Melide
- 35112 (10/PNP-002622)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co préstamo outorgado
por Portos do Estado á Autoridade Portuaria da Coruña para a construción do porto exterior de
Punta Langosteira, o protocolo asinado o 18 de abril de 2018 entre a Xunta de Galicia, o Ministerio
de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria da Coruña, así como a proposta do Concello
respecto da creación dun consorcio para a xestión dos terreos portuarios da cidade
- 35174 (10/PNP-002623)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a elaboración e execución polo Goberno galego no ano 2019, en colaboración cos concellos
de Pontevedra e Soutomaior, dun proxecto de conservación, mantemento, limpeza, iluminación e
ordenación do contorno da ponte medieval de Ponte Sampaio, así como un proxecto integral de
mellora da estrada PO-264 entre o cemiterio e esa ponte
- 35179 (10/PNP-002624)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co ﬁn de garantir nos centros de saúde
do concello de Soutomaior o servizo sanitario de atención primaria, tanto para a poboación adulta
como para a infantil, co mesmo nivel de asistencia ao longo de todo o ano
- 35191 (10/PNP-002625)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos ocasionados
polos incendios forestais declarados en agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na provincia de Ourense
- 35197 (10/PNP-002626)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o deseño pola Xunta de Galicia dun plan urxente de rexeneración ambiental das zonas protexidas afectadas polos incendios forestais e a súa dotación dunha memoria económica, así como
a restauración dos servizos básicos afectados polos lumes
- 35207 (10/PNP-002627)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do acordo parlamentario do 6 de xullo de 2018, referido
á corrección das deﬁciencias de sinalización e falta de seguridade viaria no Camiño de Santiago ao
seu paso por Seixalbo, na provincia de Ourense, dándolles prioridade ás medidas que atinxen á
seguridade
- 35217 (10/PNP-002628)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o incremento polo Goberno galego da contía destinada de xeito especíﬁco á prevención, tratamento e loita contra a violencia machista ata chegar, cando menos, ao 1% do total no Proxecto
de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019
- 35314 (10/PNP-002630)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da posta en marcha dun plan especíﬁco
para reverter o estado de abandono e conservación no que se atopan as estradas galegas da súa
titularidade
- 35318 (10/PNP-002631)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central da realización dos investimentos precisos
para arranxar as carencias existentes no servizo ferroviario galego
- 35340 (10/PNP-002632)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa Instrución 6/2018, do
3 de agosto, da Dirección Xeral de Minas, referida ao acceso á información pública en materia de
minas
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- 35342 (10/PNP-002633)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto do impacto medioambiental das
centrais hidroeléctricas na fauna e na ﬂora do contorno do río Sil
- 35350 (10/PNP-002634)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co plan de recuperación
de traballo aprobado para desconxestionar e promover a axilidade e bo funcionamento da Administración de xustiza
- 35352 (10/PNP-002635)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da orde do Goberno central
referida aos suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso da enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013
- 35387 (10/PNP-002636)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas necesarias para garantir a continuidade e viabilidade da empresa Maderas Iglesias, S.A., así como o apoio das reivindicacións salariais e laborais
do seu persoal
- 35395 (10/PNP-002637)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos prexuízos que lle están
a ocasionar ás persoas usuarias os atascos e retencións que se veñen producindo na AP-9
- 35401 (10/PNP-002639)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento da mellora do trazado da autovía
A-52, ao seu paso pola provincia de Ourense
- 35402 (10/PNP-002640)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Xunta de Galicia en materia de investimentos en investigación, innovación e desenvolvemento, para os anos 2019 e 2020
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- 35408 (10/PNP-002641)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o mantemento polo Goberno galego da escolarización na escola unitaria de San Mateo de
Oliveira, pertencente ao Colexio Rural Agrupado A Picaraña de Ponteareas, así como o estudo da
posibilidade de manter nela o alumnado de 1º e 2º de primaria
- 35410 (10/PNP-002642)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun servizo público de tren de proximidades entre
A Coruña e Ferrol, así como a recuperación dese traxecto do seu abandono

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 34789 (10/PNC-002827)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a necesidade de manter en funcionamento durante o curso 2018/2019 a escola de San Mateo
de Oliveira, pertencente ao Colexio Rural Agrupado A Picaraña, de Ponteareas
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 34813 (10/PNC-002828)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a necesidade de convocar o proceso selectivo no Servizo Galego de Saúde para a categoría
de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 34821 (10/PNC-002829)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a cobertura polo Goberno galego, de xeito estable, de todas as prazas de Medicina Xeral e
Odontoloxía no Centro de Saúde de Viveiro, así como a substitución de xeito regular das ausencias
por vacacións, permisos e baixas do persoal
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 34825 (10/PNC-002830)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a atención sanitaria a
toda a poboación das zonas da serra dos Ancares e a dotación ao Centro de Saúde de Navia de
Suarna do persoal ﬁxo e medios materiais necesarios
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 34914 (10/PNC-002831)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa demanda existente
de man de obra cualiﬁcada no sector agrogandeiro
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 34923 (10/PNC-002832)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ﬁnanciamento e construción dunha residencia de persoas maiores de carácter público nos terreos do Pazo de Goiáns,
no concello de Boiro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 35013 (10/PNC-002833)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co estado de conservación
no que se atopa o cruceiro de Melide
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 35111 (10/PNC-002834)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co préstamo outorgado por Portos do Estado á Autoridade Portuaria da Coruña para a construción do porto exterior de Punta Langosteira, o protocolo asinado o 18 de abril de 2018 entre a Xunta de Galicia,
o Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria da Coruña, así como a
proposta do Concello respecto da creación dun consorcio para a xestión dos terreos portuarios
da cidade
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 35173 (10/PNC-002835)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a elaboración e execución polo Goberno galego no ano 2019, en colaboración cos concellos
de Pontevedra e Soutomaior, dun proxecto de conservación, mantemento, limpeza, iluminación e
ordenación do contorno da ponte medieval de Ponte Sampaio, así como un proxecto integral de
mellora da estrada PO-264 entre o cemiterio e esa ponte
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 35178 (10/PNC-002836)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co ﬁn de garantir nos centros de saúde
do concello de Soutomaior o servizo sanitario de atención primaria, tanto para a poboación adulta
como para a infantil, co mesmo nivel de asistencia ao longo de todo o ano
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 35190 (10/PNC-002837)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos ocasionados
polos incendios forestais declarados en agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na provincia de Ourense
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 35196 (10/PNC-002838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o deseño pola Xunta de Galicia dun plan urxente de rexeneración ambiental das zonas protexidas afectadas polos incendios forestais e a súa dotación dunha memoria económica, así como
a restauración dos servizos básicos afectados polos lumes
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 35206 (10/PNC-002839)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do acordo parlamentario do 6 de xullo de 2018, referido
á corrección das deﬁciencias de sinalización e falta de seguridade viaria no Camiño de Santiago ao
seu paso por Seixalbo, na provincia de Ourense, dándolles prioridade ás medidas que atinxen á
seguridade
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 35216 (10/PNC-002840)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o incremento polo Goberno galego da contía destinada de xeito especíﬁco á prevención, tratamento e loita contra a violencia machista ata chegar, cando menos, ao 1% do total no Proxecto
de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 35313 (10/PNC-002841)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da posta en marcha dun plan especíﬁco
para reverter o estado de abandono e conservación no que se atopan as estradas galegas da súa
titularidade
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 35317 (10/PNC-002842)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central da realización dos investimentos precisos
para arranxar as carencias existentes no servizo ferroviario galego
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 35339 (10/PNC-002843)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa Instrución 6/2018, do
3 de agosto, da Dirección Xeral de Minas, referida ao acceso á información pública en materia de
minas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 35341 (10/PNC-002844)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto do impacto medioambiental das
centrais hidroeléctricas na fauna e na ﬂora do contorno do río Sil
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 35349 (10/PNC-002845)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co plan de recuperación
de traballo aprobado para desconxestionar e promover a axilidade e o bo funcionamento da Administración de xustiza
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 35351 (10/PNC-002846)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da orde do Goberno central
referida aos suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso da enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 35386 (10/PNC-002847)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas necesarias para garantir a continuidade e viabilidade da empresa Maderas Iglesias, S.A., así como o apoio das reivindicacións salariais e laborais
do seu persoal
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 35394 (10/PNC-002848)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos prexuízos que lle están
a ocasionar ás persoas usuarias os atascos e retencións que se veñen producindo na AP-9
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 35399 (10/PNC-002849)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento da mellora do trazado da autovía
A-52, ao seu paso pola provincia de Ourense
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 35407 (10/PNC-002850)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o mantemento polo Goberno galego da escolarización na escola unitaria de San Mateo de
Oliveira, pertencente ao Colexio Rural Agrupado A Picaraña de Ponteareas, así como o estudo da
posibilidade de manter nela o alumnado de 1º e 2º de primaria
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 35409 (10/PNC-002851)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun servizo público de tren de proximidades entre
a Coruña e Ferrol, así como a recuperación dese traxecto do seu abandono
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 35400 (10/PNC-002857)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Xunta de Galicia en materia de investimentos en investigación, innovación e desenvolvemento, para os anos 2019 e 2020
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 34784 (10/INT-001166)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o conﬂito laboral do persoal da central de coordinación do 061
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- 34790 (10/INT-001167)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a reducción da oferta educativa nos concellos
- 34804 (10/INT-001168)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xestión das pragas da avespiña do castiñeiro e da velutina por parte da Consellería do
Medio Rural
- 34913 (10/INT-001169)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa demanda existente de man de obra cualiﬁcada
no sector agrogandeiro
- 35115 (10/INT-001170)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a política do Goberno galego en materia de vivenda protexida
- 35169 (10/INT-001171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a retirada de símbolos franquistas
- 35195 (10/INT-001172)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa rexeneración ambiental das zonas protexidas
afectadas polos incendios forestais
- 35385 (10/INT-001173)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o sector da madeira e a tarima ﬂotante
Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu portavoz, advertido un erro
no documento con número de Rexistro 35292, presenta ante esta mesa a seguinte
corrección de erros:
Onde di: 2. Achegar …
Debe dicir: 2. Demandar do Goberno de España que achegue…

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 30/08/2018 13:49:22
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada Luís Manuel Álvarez Martínez, Concepción
Burgo López e Abel Losada Álvarez, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
A grave crise demográfica que sofre Galicia e que afecta fundamentalmente
ao mundo rural, supón necesariamente a perda de alumnos e a conseguinte
redución de unidades nos centros educativos, incluso o peche dalgún deles, o
que dá lugar a situacións graves que deberan ser corrixidas á maior
brevidade, posto que se trata dun asunto de país.
A redución de oferta educativa nos concellos afonda, aínda máis, no
progresivo desmantelamento de servizos públicos, como xa ten denunciado
en repetidas ocasións este Grupo Parlamentario.
No caso do Concello de Ponteareas, a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria ven de modificar a composición do Colexio Rural
Agrupado (CRA) A Picaraña, que presta un servizo educativo fundamental
nas parroquias deste Concello. Esta modificación supón:
1. A redución dunha unidade de educación infantil na escola de A
Portela.
2. A supresión da escola de San Mateo de Oliveira.
3. A supresión de cinco postos de mestras e mestres de educación
infantil.
As anteriores modificacións fanse nun contexto no que o Concello ten
investido preto de 18.000 € en distintas tarefas de mantemento e adecuación
das instalacións da escola de San Mateo de Oliveira nos últimos tres anos e
ademais conta co rexeitamento unánime da corporación municipal, o que
inclúe ao Partido Popular.
O anterior é consecuencia de que se sabe que, aínda que a escola de San
Mateo de Oliveira non reunise para o curso próximo o mínimo esixido para o
seu mantemento, si que o faría para o seguinte, co que o seu peche podería
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terse evitado xa que resulta de todo punto inverosímil que a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria volva a poñer en
funcionamento esta escola.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O certo é que hai una aforro de cinco postos de traballo (e polo tanto cinco
profesionais que deixan de formar alumnos de educación infantil no rural do
Concello de Ponteareas) e un desmantelamento de servizos públicos
claramente evitable (e polo tanto unha falla de compromiso político
evidente).

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

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a manter en funcionamento
durante o curso 2018/2019 a escola de San Mateo de Oliveira, pertencente ao
CRA A Picaraña de Ponteareas.

Pazo do Parlamento, 24 de agosto de 2018
Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 24/08/2018 11:33:37
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 24/08/2018 11:33:43
Maria de la Concepción Burgo López na data 24/08/2018 11:33:53
Abel Fermín Losada Álvarez na data 24/08/2018 11:34:05
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa á OPE para
a categoría de técnica/o en coidados auxiliares de enfermaría.

Exposición de motivos
As e os técnicos en coidados auxiliares de enfermaría son profesionais
imprescindibles dentro do sistema sanitario público e presentes en múltiples
servizos asistenciais.
Son múltiples as ocasións nas que se teñen denunciado a insuficiencia de persoal de
esta categoría nalgunhas unidades, sobre todo nas de hospitalización, que durante os
últimos anos sufriron as taxas de reposición e a non cobertura de prazas.
Por outra banda, ate vinte e seis centros de formación profesional imparten os
estudos para a obtención da titulación de TCAE na nosa comunidade.
Maila todo, a pesares da existencia sobrada de profesionais e da demanda, a oferta
pública de emprego nos últimos anos dentro do Servizo Galego de Saúde ten sido
escasa.
Tras a convocatoria no exercicio 2008/2009 de 535 prazas, só foron convocadas 60
máis seis anos despois, no exercicio 2014/2015.
No último ano a Xunta de Galicia gabábase da recuperación económica e da nova
oferta de prazas públicas en diversas categorías no 2017. Sen embargo, esta OPE
fica semiparalizada nalgunhas categorías coma na do persoal TCAE.
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Para dita categoría, somentes existe o decreto da oferta, publicado xa o ano pasado,
sen que nin tan sequera se teña convocado o proceso selectivo para poder inscribirse
as persoas aspirantes, coma si ten acontecido noutras categorías.
Resulta difícil comprender a existencia de motivos para retrasar o inicio dun
proceso selectivo nunha categoría central no sistema e da que nos últimos anos só se
renovaron 60 prazas.
Polo exposto, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a proceder a convocar o proceso
selectivo no SERGAS para a categoría de Técnico/a en coidados auxiliares de
enfermaría á maior brevidade, iniciando o proceso selectivo.

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2018

Asdo.: Eva Solla Fernández,
Luís Villares Naveira
Deputada e voceiro do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 24/08/2018 13:25:51

Luis Villares Naveira na data 24/08/2018 13:25:57
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Paula
Vázquez Verao e Eva Solla Fernández e do seu deputado Luís Villares Naveira,
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O 14 de agosto de 2018 faltou o médico substituto para a quenda de tarde no
Centro de Saúde de Viveiro. Así, pacientes que foran citadas para consultas
tiveron que marchar sen atención horas despois.

Esta situación evidencia unha carencia estrutural. Das tres prazas de Medicina
Xeral que pasan consultas pola tarde no Centro de Saúde de Viveiro só está unha
cuberta, mesmo en verán, época na que o Concello de Viveiro (15.550 habitantes
en 2017) aumenta en poboación. Unha segunda praza refórzase con
substitucións.

Por outra parte, o Centro de Saúde de Viveiro conta cunha praza de Odontoloxía,
que non foi substituída nas vacacións, o cal motivou que os e as pacientes con
consultas de urxencia tiveran que ser derivadas ao Centro de Saúde de Burela
durante un mes este verán.

Ademais, é habitual na comarca da Mariña a non substitución das vacantes do
persoal nos centros de Atención Primaria, coa conseguinte saturación laboral por
exceso de cupo de pacientes por profesional e a perda de calidade na atención.
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Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a:

1. Proceder á cobertura estable de todas as prazas no Centro de Saúde de Viveiro.

2. Substituír de xeito regular as vacantes de persoal que se produzan por
vacacións, permisos ou incapacidades laborais.

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Eva Solla Fernández
Luís Villares Naveira
Deputadas e voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 24/08/2018 14:18:38

Eva Solla Fernández na data 24/08/2018 14:18:44

Luis Villares Naveira na data 24/08/2018 14:18:50
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza experimentou nos últimos anos unha perda importante de explotacións
gandeiras de vacún de leite co conseguinte efecto negativo no emprego e
despoboamento do medio rural. As que continúan coa actividade precisan
redimensionarse optando moitas veces pola agrupación. Así é que a día de hoxe a
porcentaxe de sociedades de distinto tipo (SAT, SC, SL, SCG) representan cada vez
unha porcentaxe máis elevada.
A dinámica laboral destas explotacións mudou moito do que ata agora
funcionaba nas explotacións familiares. A estrutura territorial e de instalación así como
a especialización obriga a que algunhas tarefas sexan externalizadas. Así ocorre cos
cultivos de forraxes e tamén en grande medida na recría de xovencas.
Por distintos motivos a man de obra familiar xa non é suficiente para atender
este novo tipo de explotacións e faise preciso contratar persoal externo. Cada día son
máis as granxas que poden ter futuro grazas ao persoal asalariado.
O que debería ser unha boa alternativa ante o desemprego no rural atópase con
un grande inconvinte: non hai oferta de persoal cualificado para traballar nestas
1
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explotacións e existe unha crecente demanda do mesmo. Nalgunhas zonas de forte
actividade leiteira esta falta de persoal cualificado está sendo un grave problema.
A Administración debería ser quen de transformar esta carencia nunha
dupla oportunidade: o sector precisa persoal cualificado para traballar nas explotacións
mais tamén precisa formarse para xestionar equipos e organizar tarefas.
Gandeiras e gandeiros deben enfrontar este reto, ademais de manexar gando e
cultivos, ocuparse da burocracia ligada á actividade. Teñen que incorporar persoal alleo
e xestionar o equipo de xeito que a explotación funcione e sexa rendible.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
1.

Promover accións formativas encamiñadas a que persoas en situación de

desemprego poidan acceder ó mundo laboral no sector agrogandeiro.
2.

Deseñar e poñer a disposición do sector cursos de formación específica

para traballadoras e traballadores de explotacións de vacún de leite, con programas moi
prácticos e horarios axeitados e que redunden nun beneficio real para as persoas
traballadoras e tamén para as explotacións.
3.

Simplificar as trabas burocráticas con que se atopan as explotacións que

optan por contrataren man de obra estranxeira, principalmente no relativo a
regularización de inmigrantes.
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4.

Necesidade de formación específica para estranxeiros en tarefas propias

das explotacións e no referido ó idioma.
5.

Dar saída á desconexión existente entre a formación regulamentada e a

necesidade de man de obra.
6.

Creación de bolsas de emprego para explotacións que permita cubrir a

demanda existente e dar solución a problemas coma a cobertura dos tempos en
vacacións
7.

Deseñar e poñer a disposición do sector cursos de formación específica

para as persoas propietarias das explotacións enfocados á xestión de equipos e tarefas.
8.

Nas axudas á incorporación de xente moza incluír criterios de

puntuación máis favorables para as persoas que presenten formación específica
regulamentada na xestión de explotacións gandeiras.
9.

Habilitar axudas específicas para a contratación de servizos de

substitución naquelas explotacións nas que, pola súa dimensión, non é posible a
contratación de persoal asalariado.”

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/08/2018 10:06:10

María Montserrat Prado Cores na data 27/08/2018 10:06:18

Ana Pontón Mondelo na data 27/08/2018 10:06:20

Olalla Rodil Fernández na data 27/08/2018 10:06:22

Noa Presas Bergantiños na data 27/08/2018 10:06:23

Xosé Luis Bará Torres na data 27/08/2018 10:06:24
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Vázquez Verao e do seu deputado Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A comarca da Barbanza – concellos de Boiro, A Pobra do Caramiñal, Rianxo e
Ribeira – ten unha poboación de 66.672 habitantes, dos cales 14.375 teñen máis
de 65 anos (datos IGE 2017).
A comarca de Muros – concellos de Carnota e Muros – conta con 12.852
habitantes, 4.179 por riba dos 65 anos.
A comarca de Noia – concellos de Lousame, Noia, Outes e Porto do Son – conta
con 33.527 habitantes, dos cales 12.852 teñen máis de 65 anos.

En total, as tres comarcas contan cunha poboación maior de 65 anos de 45.781
persoas.
A rateo recomendada pola OMS en canto a prazas residenciais por cada 100
habitantes maiores é do 5%, o que significaría, no conxunto das comarcas, 2.290
prazas residenciais.

No conxunto das comarcas da Barbanza e de Muros e Noia só hai dous centros
residenciais da terceira idade propios da Xunta: o da Pobra do Caramiñal, con 48
prazas, xestionado directamente, e o de Ribeira, con 106 prazas, xestionado por
Domus VI. A maiores, só hai recursos privados: as vivendas comunitarias para
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persoas maiores en Outes e a residencia privada DomusVI de Noia, con 97
prazas financiadas.

Dende a posta en marcha da residencia da Pobra pola Xunta de Galiza, en 1986,
no Barbanza non aumentou a oferta pública, malia aumentar a poboación maior e
a lista de agarda para este servizo.

En marzo de 2017, o Pleno da Corporación Municipal de Boiro aprobou por
unanimidade unha moción en apoio á construción na finca do Pazo de Goiáns
dunha residencia de persoas maiores.

O Concello de Boiro está a tramitar unha modificación do PXOM na finca
pública do Pazo de Goiáns, para permitir a edificabilidade de 22.000 m², coa
finalidade de ubicar nestes terreos a futura residencia, emprazamento que permite
a ubicación dun servizo destas características con estándares de alta calidade.

O PP de Boiro pretende utilizar este patrimonio municipal para que un suposto
“grupo inversor” execute neles un suposto investimento de 12,5 millóns de euros
para a construción dun centro de atención á terceira idade con servizos de
asistencia, formación e observatorio xerontolóxico, prometendo 200 prazas de
residencia para maiores.

O modelo de prazas privadas de residencias de maiores non é asumible pola
maioría das persoas do noso País, custando cada unha delas unha media de 1.500
€ ao mes.

As persoas xubiladas de Boiro estiveron recollendo sinaturas, acadando máis de
2700 en apenas tres días, o que amosa o gran interese social por este
equipamento.
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A Xunta de Galiza, con competencias exclusivas en materia de “asistencia
social”, entre a cal se atopa o servizo de atención residencial, debe fornecer ás
comarcas de Boiro, Muros e Noia de prazas en residencias de maiores en número
suficiente.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea propón ao
Parlamento a adopción do seguinte acordo:

O Parlamento de Galiza insta á Xunta a:

1. Comprometer financiamento para a construción dunha residencia de maiores
de carácter público no Concello de Boiro.

2. De acordo co Concello de Boiro, impulsar a construción dunha residencia de
maiores de carácter público nos terreos do Pazo de Goiáns, unha vez determinada
a idoneidade da modificación do PXOM.

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
Deputada e voceiro do G.P. de En Marea.
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Paula Vázquez Verao na data 27/08/2018 10:30:02

Luis Villares Naveira na data 27/08/2018 10:30:09
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á atención por parte da
Xunta de Galiza e das administracións implicadas da adecuada conservación e
protección do Cruceiro de Melide.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recentemente, coñecéronse feitos graves no tocante á adecuada conservación e
protección do Cruceiro de Melide, do século XIV, situado nas inmediacións da Igrexa
de San Roque e catalogado, segundo a Xunta de Galiza, como Ben de Interese Cultural.
Na penúltima semana de agosto, ao tocar unha orquestra nas súas inmediacións, volveu
correr perigo. Estes feitos repítense cada ano durante as festas e ten sido denunciado
polo Museo Terra de Melide, que leva anos demandando a insuficiencia da protección.
Habitualmente sitúase unha protección metálica durante as festas mais desta volta por
mor do gran tamaño do escenario, a protección ficou recortada.
Desta volta, após a denuncia pública do Museo, mesmo a Policía Local acudiu
ao lugar, levantando acta, agrandando o máximo posíbel o perímetro de seguridade e
mesmo movendo parte da aparataxe da orquestra, que tiña sido apoiada no pé do
monumento.
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Estes acontecementos son de extrema gravidade e veñen a sumarse a moitas
outras denuncias de semellante índole ao longo do país, froito das carencias de
protección e posta en valor dos cruceiros. Máis aínda, neste caso obsérvase un obvio
incumprimento da lexislación vixente, agravado pola situación urbanística do concello
de Melide. Cómpre recordar que a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de
Galiza recolle no seu Artigo 92 relativo a Hórreos, cruceiros e petos de ánimas recolle
que “Son bens de interese cultural e quedan sometidos ao réxime xurídico previsto para
ese tipo de bens nesta lei, sen necesidade da tramitación previa do procedemento
previsto no seu título I, os hórreos, os cruceiros e os petos de ánimas dos que existan
evidencias que poidan confirmar a súa construción con anterioridade a 1901.”
Así mesmo, o Artigo 38 referente a Contornos de protección subsidiarios que
“Para os monumentos, zonas arqueolóxicas e vías culturais declarados de interese
cultural ou catalogados nos que non se establecese o seu contorno de protección de
modo específico, os contornos de protección subsidiarios nos solos rústicos, nos de
núcleo rural histórico-tradicional ou nos urbanizables estarán constituídos, de forma
subsidiaria, por unha franxa cunha anchura, medida desde o elemento ou vestixio máis
exterior do ben que se protexe, de:
a) 20 metros para os elementos singulares do patrimonio etnolóxico como
hórreos, cruceiros e petos de ánimas, pombais, alvarizas, pesqueiras, muíños, foxos de
lobo ou chozos.”
A instalación dun escenario nese espazo de protección de 20 metros debería
contar coa autorización previa da Dirección Xeral de Patrimonio e ademais, non é o
primeiro ano que se denuncia a súa delicada situación.

2
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Por estes motivos, desde o Bloque Nacionalista Galego xulgamos precisa unha
maior implicación por parte da Xunta de Galiza.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a elaborar e remitir á Cámara, ao
Concello e Museo de Melide e ás asociacións culturais e patrimoniais a el vencelladas
un informe sobre a situación de conservación patrimonial do Cruceiro de Melide. Así
mesmo, a constituír unha mesa de diálogo con estes axentes e outros que puideran ser
de interese para, no prazo máximo de seis meses, aprobar as melloras de conservación
oportunas e dotalas de orzamento.”

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 27/08/2018 10:55:56
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García, Marcos Cal Ogando e Luís Villares Naveira, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa a medidas de
actuación en relación coa situación económico-financeira do Porto da Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Primeiro.- Recentemente o Goberno do Estado, no marco das negociacións no
Consello de Política Fiscal e Financeira, vén de asumir a demanda do goberno
autonómico de Valencia para condonar débeda do Consorcio Valencia 2007, por
un montante duns 350 millóns de euros, débeda derivada da organización da
Copa América, da Fórmula 1 e instalacións para deportes náuticos, e formalizada
daquela nun préstamo ICO.
Esta condonación ao Consorcio Valencia 2007, sen vir acompañada dunha
actuación análoga coa Autoridade Portuaria da Coruña, suporía un agravio
comparativo para Galiza que non se pode tolerar, moito máis cando, como é o
caso, na Coruña a débeda con Portos do Estado (préstamo de 200 millóns de
euros, outorgado en xullo de 2011) tivo por obxecto a execución dunha obra de
infraestrutura portuaria (o porto exterior de Punta Lagosteira), declarado de
interese xeral do Estado.
É un préstamo que, Convenio de Normalización Financeira e Plans de empresa
por medio, pretendia amortizarse coa enaxenación de terreos portuarios, nunha
operación deseñada nos Convenios urbanísticos de 2004. Uns Convenios que na
actualidade deben ser obxecto de imprescindible revisión, tal e como se

115363

evidencia no consenso político, social e cidadá ao respecto.
Unha condonación que non ten máis impedimento que a vontade política do
Goberno do Estado. Con independencia das diferencias que poden existir entre
causa e forma dos instrumentos de financiamento de Consorcio Valencia 2007 e a
APAC, a realidade é que o Goberno do Estado condona un préstamo ao
Consorcio (entidade de dereito público, na que participa o Estado, a quen está
adscrito, de acordo cos seus Estatutos) e non fai ata o momento o propio coa
APAC, entidade de dereito público dependente de Portos do Estado e, polo tanto,
do Ministerio de Fomento-Goberno do Estado.
Hai mecanismos e procedementos máis que suficientes para que se poida
condonar ese préstamo de 200 millóns que a APAC debe amortizar. Moito máis
nun escenario de maior flexibilidade no réxime europeo de axudas aos portos e
infraestruturas portuarias.

Segundo.- Unha condonación da débeda que tamén se xustifica pola
imposibilidade de xeración dos recursos ordinarios suficientes cos que atender o
custo do servizo da débeda da APAC.
A situación da Autoridade Portuaria da Coruña está caracterizada pola elevada
débeda e carga financeira e a incapacidade da xeración de recursos para reequilibrar a situación e

facer fronte aos vencementos nos próximos anos.

Situación económico-financeira que verase agravada a partir do 2021 cando a
Autoridade Portuaria comece a amortizar o préstamo dos 200 millóns de euros do
préstamo de Portos do estado outorgado para o financiamento do porto exterior e
outras actuacións.
Ante tal panorama, a previsión da Autoridade Portuaria de obtención de recursos
e fluxos de efectivo cos que atender a débeda pasa pola enaxenación privada de
terreos portuarios, procedentes en parte de recheos gañados ao mar e da propia
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desaparición de praias urbanas.
Enaxenacións que ademais de supoñer a privatización de solo público (terreos
gañados ao mar nun caso, antigos bens comunais da cidade, noutro) pretenden
alterar o ben máis prezado da cidade da Coruña, a súa fachada marítima e borde
litoral, ao contemplarse no PXOM unha ordenación urbanística (conveniada no
2004) que proxecta mamotretos de ata 9 plantas de uso terciario, hoteleiro e de
ata 10 plantas de uso residencial nos peiraos a desafectar do actual dominio
público portuario, nos peiraos de Bateria/Calvo Sotelo e San Diego,
respectivamente.
Enaxenacións que, por riba, tampouco darían solución á actual situación
estrutural de débeda do porto da Coruña e ao re-equilibro das contas. Unhas
contas que deben re-axustarse pola acción combinada de plans de ocupación do
porto exterior e do propio volume de tráfico portuario e servizos portuarios
anexos e complementarios, e pola re-negociación e re-financiamento da débeda;
un refinanciamento que co precedente do acontecido agora para o caso de
Consorcio Valencia 2007, debe pasar pola súa condonación e asunción polo
Estado.

Terceiro.- Por outra banda, o contido do protocolo asinado de costas ao Concello
da Coruña, en abril de 2018 entre a Xunta de Galicia, Fomento e a APAC, así
como o Convenio que se anexa ao mesmo, non garante o respecto á vontade
maioritaria de eliminar os intereses especulativos e inmobiliarios da definición e
xestión dos terreos, e mantén a aposta polos Convenios do pelotazo de 2004,
trasladado ao PXOM, coas características antes sinaladas, co pretexto de
financiar o custe da construción do Porto Exterior ou a débeda da Autoridade
Portuaria.
Dito Protocolo mantén a previsión de privatización do espazo portuario para
financiar a débeda da Autoridade Portuaria, e sen que se teñan en consideración
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outras alternativas que posibilita o novo marco europeo de financiamento e de
xestión económico-financieira dos portos,

incluído o da condonación do

principal do préstamo dos 200 millóns, tal e como se dixo anteriormente.

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a :

1) Esixir ao Goberno do Estado a condonación do préstamo de 200 millóns de €
outorgado por Portos do Estado á Autoridade Portuaria da Coruña

para a

construción do Porto Exterior de Punta Langosteira.

2) Realización das xestións oportunas para deixar sen efecto o Protocolo asinado
entre Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento, Portos do Estado e Autoridade
Portuaria de A Coruña, de data 18 de abril de 2018 e, en todo caso, a non asinar o
Convenio que se anexa ao mencionado Protocolo.

3) Sumarse á proposta do Concello da Coruña para crear un Consorcio para a
xestión dos terreos portuarios da cidade da Coruña, xunto co Ministerio de
Fomento-Portos do Estado e a APAC e, no seu caso, outras administracións
públicas.

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018.
Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Luís Villares Naveira
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Deputados e voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 27/08/2018 12:08:34

Marcos Cal Ogando na data 27/08/2018 12:08:41

Luis Villares Naveira na data 27/08/2018 12:08:49
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. A ponte medieval de Ponte Sampaio é un ben cultural de grande valor
histórico-artístico. Lugar de paso dos camiños históricos que unen o norte de Portugal
con Compostela, foi escenario da famosa batalla da guerra contra os franceses e de
moitos outros acontecementos ao longo dos tempos. Como outras moitas pontes, ten
tamén asociado un rico patrimonio inmaterial.
Na actualidade, a ponte cumpre a función de infraestrutura de comunicación
entre Ponte Sampaio e Arcade, tanto para peóns como para automóbiles. E diariamente
é atravesada por un elevado número de peregrinos que percorren o Camiño Portugués a
Compostela, constituíndo un dos principais fitos desta rota pola beleza do conxunto
formado polo río e a ponte.
2. A ponte medieval e a súa contorna teñen diversas carencias que é preciso
corrixir:
- Necesidade de realización de traballos de conservación, mantemento e limpeza
do conxunto, co obxecto de mellorar a súa imaxe.
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- Alumeado anticuado e insuficiente, que sería preciso renovar.
- Proliferación de postes, paneis, placas e outro mobiliario urbano que
distorsiona a harmonía do monumento.
- Estado de abandono do monumento conmemorativo do arranxo do camiño real
entre Santiago e Ponte Sampaio, obra promovida polo arcebispo Malvar a comezos do
século XIX.
- Necesidade de mellora da sinalización para previr os habituais accidentes de
vehículos que danan os petrís.
3. A ponte forma parte do trazado da estrada PO-264, vial autonómico que
atravesa os núcleos urbanos de Ponte Sampaio e Arcade, polo que a súa conservación,
mantemento e reforma é competencia da Xunta de Galiza. No paso desta estrada polo
núcleo urbano de Ponte Sampaio existen numerosas deficiencias en materia de
seguranza viaria, accesibilidade e mobilidade peonil, polo que resulta necesario que a
administración autonómica desenvolva unha actuación integral de mellora que
contemple, por unha parte, o treito comprendido entre o centro de saúde e a ponte
medieval, e, por outra, o treito entre o centro de saúde e o cemiterio. Como exemplo do
deficiente estado do vial pódese salientar a ausencia de pasos de peóns, a deficiente
sinalización, a ausencia de beirarrúas nalgúns treitos, a existencia de beirarrúas que non
cumpren a normativa vixente, e a abundancia de barreiras arquitectónicas.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a
2
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1. Elaborar e executar, no ano 2019, en colaboración cos concellos de
Pontevedra e Soutomaior, un proxecto de conservación, mantemento, limpeza,
iluminación e ordenación da contorna da ponte medieval de Ponte Sampaio.
2. Elaborar un proxecto integral de mellora da estrada PO-264 entre o cemiterio
e a ponte medieval de Ponte Sampaio. Neste proxecto priorizaranse as actuacións
encamiñadas a mellorar a seguranza viaria, a accesibilidade e a mobilidade peonil.”

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/08/2018 11:12:34

María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 11:12:38
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Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 11:12:39

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 11:12:42

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 11:12:45

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 11:12:48
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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, Julio Torrado Quintela e
Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A redución de servizos sanitarios no verán foi debatida como consecuencia
de iniciativas deste Grupo Parlamentario antes do remate do anterior período
de sesións; iniciativas que foron rexeitadas polo Goberno galego e polo
Grupo que o sustenta. Esta redución, realizada sen información obxectiva
contrastada que puidese ser comprobada, afecta de maneira relevante á perda
de atención e de calidade asistencial dos cidadáns quen, partindo dun sistema
xa debilitado pola súa notoria falla de persoal, ven como no verán os seus
servizos perden persoal que non se repón ata nas cuestións máis básicas. A
maiores, esta situación incide especialmente no eido rural, onde o
mantemento dos servizos sanitarios está xa en dúbida constante pola
tendencia do SERGAS e da Consellería de Saúde a minorar a implicación no
seu funcionamento, coa non substitución de médicos de familia e/ou
pediatras e a progresiva tendencia a agrupar poboacións na atención dende os
centros de saúde.
O caso dos Centros de Saúde de Soutomaior non é diferente. No Concello hai
dous centros (un en Soutomaior e outro en Arcade), que suman tres médicos
de familia, un pediatra e tres persoas encargadas de enfermería. O consultorio
de Arcade atende a cupos de 1800 e 1700 cartillas, respectivamente e, como
ocorre en multitude de centros de saúde do rural galego, as substitucións non
se cobren, fundamentalmente no verán e no Nadal. O médico de familia que
está en Soutomaior traballa menos horas pola súa situación administrativa e,
en máis ocasións das desexadas, o único pediatra non está, o que obriga ás
familias a se trasladar á veciña Vilaboa, a uns 10 quilómetros de distancia.
Os cidadáns do Concello están xa fartos.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a garantir o servizo
sanitario en atención primaria, tanto para a poboación adulta como para a
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infantil, nos Centros de Saúde do Concello de Soutomaior, coa contratación
do persoal necesario para manter o mesmo nivel de asistencia en verán que
no resto do ano.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 28 de agosto de 2018

Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/08/2018 11:33:49
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/08/2018 11:33:58
Julio Torrado Quintela na data 28/08/2018 11:34:06
Noela Blanco Rodríguez na data 28/08/2018 11:34:12
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno, relativa aos incendios de agosto de 2018
no Invernadoiro e as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galiza para a prevención,
extinción e reparación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Situado no Macizo Central ourensán, O Invernadoiro é un espazo protexido coa
categoría de Parque Natural que ten case 6.000 hectáreas e é tamén considerado Rede
Natura. Goza dun importantísimo valor canto á riqueza ambiental pola singularidade da
súa xeomorfoloxía e paisaxe ao que se suma a variedade da súa fauna e flora.
O pasado 22 de agosto de 2018 declaráronse dous lumes activos que afectaban
de forma exclusiva ao territorio do parque natural do Invernadoiro. Segundo a
información da propia Xunta de Galiza as labores de extinción prolongáronse durante
varios días. Posteriormente, o 28 de agosto iniciouse un novo incendio tamén neste
parque. Nese mesmo tempo, existiron diversas denuncias sobre a falta de aplicación das
medidas de prevención de riscos, de seguridade e de coordinación, cuestión que a CIG
levou nunha nova denuncia na Inspección de Traballo, afirmando ademais que a central
elaborara un informe en maio do ano pasado no que se recollían as numerosas
deficiencias detectadas en materia de seguridade e saúde laboral no parque de xestión
pública.
1
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Doutra banda, segundo as informacións públicas emitidas pola propia Xunta de
Galiza, a causa inicial dos lumes podería ter sido unha treboada seca. Cómpre recordar
que estamos a falar dunha zona de difícil acceso, alén de que calquera visita ao Parque
natural ha ser autorizada pola administración.
A protección e salvagarda do noso medio é unha obriga para a Xunta de Galiza e
cómpre avaliar os acontecementos para supervisar se estaban tomadas as medidas
oportunas, se decorreu todo conforme aos protocolos e cales son as actuacións previstas
para a recuperación da contorna afectada.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a elaborar un plan de reforzo de
persoal do Parque do Invernadoiro así como un plan específico para a recuperación
ambiental da zona ardida a poñer en marcha con carácter inmediato e orzado
economicamente. En seis meses remitirase á cámara un informe no que se inclúa a
avaliación de danos e a planificación e evolución do programa de restauración.”

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 11:37:15

María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 11:37:20

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 11:37:22

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 11:37:24

Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 11:37:25

Xosé Luis Bará Torres na data 28/08/2018 11:37:27
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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 Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín Fernández
Leiceaga, José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, a través do
seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
Exposición de motivos
A loita contra o lume ten que se converter nunha loita de país. Un ano máis, a
pasividade do Goberno da Xunta de Galicia, a súa falla de prevención e a
ausencia de aplicación da alta tecnoloxía á detección de lumes lévanos a
resultados como o acontecido no Parque Natural do Invernadeiro nestes
últimos días. Os dous incendios no parque teñen provocado grandes danos
ambientais.
Este Grupo Parlamentario non pode máis que rexeitar as declaracións da
conselleira de Medio Rural cando dicía que “ningún dos incendios afectan a
unha zona especialmente importante do parque natural, posto que se trata
dunha zona de matogueira baixa”. Estas declaracións son a mellor
manifestación da absoluta ignorancia da conselleira sobre o parque do
Invernadeiro e da inexistencia da conselleira de Medio Ambiente. Os danos
ecolóxicos son moi graves, polo que é necesario comezar con urxencia os
labores de rexeneración ambiental para impedir a desertización das zonas
queimadas. Son previsibles escorrentías, graves procesos erosivos,
desaparición dos solos por arrastres nas áreas de maior pendente e
contaminación de acuíferos. E, como resultado, un empobrecemento do chan.
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:
1º Que deseñe un Plan urxente de rexeneración ambiental das zonas
protexidas de Galicia afectadas polos incendios forestais, incluíndo medidas
e accións para loitar contra os procesos erosivos e para recuperar e rexenerar
os hábitats afectados.
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2º Que dote dunha memoria económica a este Plan, detallando os
investimentos e prazos de execución do mesmo para cada unha das
actuacións previstas.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

3º Que restaure as dotacións de servizos básicos que se viron afectadas polos
incendios.
Pazo do Parlamento, 28 de agosto de 2018

Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/08/2018 11:47:37
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/08/2018 11:47:44
Jóse Manuel Pérez Seco na data 28/08/2018 11:47:52
Raúl Fernández Fernández na data 28/08/2018 11:48:04
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará
Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández
e Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa
á corrección das deficiencias de sinalización e falta de seguridade do Camiño de
Santiago ao seu paso por Seixalbo (Ourense).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A ruta da prata ou Camiño Mozárabe é a ruta xacobea de maior
percorrido, conectando o sur da península con Santiago de Compostela
constituíndo a prolongación dunha antiga calzada romana que unía a localidade
de Mérida con Astorga. Esta vía mantívose viva na Alta Idade Media, primeiro
cos visigodos e despois baixo dominación islámica. Posteriormente, na Baixa
Idade Media os e as cristiás mozárabes recristianizárona e comezaron as
peregrinacións desde o sur, tanto desde Andalucía como desde Estremadura. A
día de hoxe é unha ruta moi visitada nos seus diferentes tramos e tamén hai
moitas persoas que fan un anaco dela desde diferentes puntos. Xa na Galiza, esta
ruta ten dous posíbeis itinerarios, un por Laza e outro por Verín, que conflúen no
seu paso pola cidade de Ourense e os seus arredores.
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Cómpre recordar que Seixalbo goza da consideración de Núcleo de
Interese Etnográfico. As súas condicións de conservación fan que este núcleo
sexa un valor engadido para as e os visitantes que cheguen a Ourense a través do
Camiño e, ao mesmo tempo, require que o propio Camiño sexa un elemento de
dinamización para a poboación. Porén, a día de hoxe existen varias problemáticas
vencelladas que poden ir en detrimento destes factores de desenvolvemento así
como da seguridade e sinalización do camiño, que repercutirán nunha peor
experiencia tanto para as persoas peregrinas como para aquelas que empregan
este treito do camiño, próximo á cidade, para practicar deporte e actividades de
lecer. A isto súmanse as modificacións no propio recorrido do camiño que se
impuxeron co trazado ferroviario pola falta de permeabilidade entre os núcleos
de poboación por mor da infraestrutura.
Ao abeiro do Plan Director do Camiño contémplase a Liña estratéxica 3:
Conservación e mantemento do Camiño de Santiago que recolle entre as súas
actuacións prioritarias tanto a 3.1 . Mantemento viario, sinalización e seguridade
vial no Camiño de Santiago como a 3.2 Camiño de Santiago accesíbel.
Actualmente, as e os peregrinos que veñen desde o alto de Bemposta
dirección Ourense atravesan a zona da rúa Santa Águeda. En primeiro lugar,
trátase dun tramo confuso e con deficiente sinalización que fan que as e os
peregrinos continúen pola rúa Santa Águeda cara á dereita, con dirección á rúa
camiño do tren no lugar de desviárense lixeiramente cara a esquerda ata atoparse
coa vía do tren. Sería preciso, polo tanto, unha mellora da sinalización neste
punto.
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Así mesmo, en segundo lugar, as e os peregrinos ao atopárense coa vía do
tren deben coller en paralelo á vía cara á esquerda un carreiro que desemboca na
estrada Ou-105 e pasar por debaixo dunha ponte sobre a que discorre a vía.
Porén, dunha banda hai unha deficiente sinalización pero tamén un problema de
seguridade evidente (coordenadas 42°18'06.7"N 7°51'15.9"W). Nesta zona pasan
coches a velocidade considerábel hai mala visión tanto para a ou o viandante
(que non ten ningún sinal de advertencia) como para os vehículos (que teñen un
único sinal de advertencia xa na inmediatez do cruce). Non hai tampouco
elemento de seguridade algún (beirarrúa, vallas, espellos…) que permita prever o
paso do vehículo ou da persoa viandante nin velar pola súa protección.
O referido Plan Director contempla a necesidade de priorizar as
intervencións no Camiño de Santiago naquelas situacións nas que, como neste
caso:
- Vese condicionada a seguridade das e dos peregrinos
- Conviven outros elementos de sinalización que dificultan a
identificación do Camiño
- É precisa a eliminación da sinalización ilícita.
Máis aínda, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos facer notar,
ademais, o risco engadido no caso de tratarse de peregrinaxe a cabalo. Por outra
banda, é preciso mellorar a sinaléctica da zona, tamén de cara a poñer en valor a
contorna da Capela de Santa Águeda e indicar que, por exemplo, hai fontes aptas
para o emprego humano, xa que, por mor das deficiencias así como da ruptura no
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camiño que supón a vía e a falta dun paso subterráneo, pasa desapercibida para
moitas das persoas visitantes da ruta.
Por todos estes motivos, o Bloque Nacionalista Galego levou unha
iniciativa a debate ao Parlamento. Desta forma, a Comisión 6ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 6 de xullo de 2018, adoptou os
seguintes acordos relativos á corrección das deficiencias de sinalización e falta de
seguridade do Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo (Ourense)
«O Parlamento galego acorda instar a Xunta de Galicia para que:
1. Acometa, segundo o Plan director do Camiño de Santiago, a mellora da
sinalización da Vía da Prata, no que tamén estará incluído o núcleo de Seixalbo,
prevista para o ano 2019, coa priorización dos puntos críticos.
2. Execute a mellora xa prevista no proxecto promovido pola Xunta de
Galicia de mellora de seguridade viaria na estrada OU-105 en Seixalbo, con
especial atención ao paso por debaixo da ponte da vía do tren, na que se estude a
viabilidade dun paso de peóns nas proximidades segundo a normativa vixente de
seguridade vial, ao tempo que se mellore a sinalización das advertencias de
perigo en ambos os sentidos de circulación.
3. Recorde ao Concello de Ourense as súas obrigas a respecto da roza e
limpeza do mato no perímetro rural e a existencia de ordes de axudas da Xunta
de Galicia para a accesibilidade e sinalización dos distintos recursos turísticos, ás
que se poderá acoller para realizar a sinalización dalgún elemento patrimonial de
interese, como a capela de Santa Águeda.»
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Porén, até o momento, non se teñen acadado os resultados agardados.

Por estes motivos, o Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a cumprir de forma
inmediata os acordos emanados da Cámara en xullo de 2018, priorizando aquelas
medidas referentes á seguridade viaria.”

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018

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

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 12:59:47
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/08/2018 12:59:58
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No que vai de 2018 foron asasinadas no noso país tres mulleres e coñecéronse
múltiples agresións machistas que saltaron aos medios, como por exemplo a agresión
sexual do Armandiña Rock que tivo unha forte resposta tamén a pé de rúa. Co paso dos
anos, grazas á loita de moitas persoas a prol da erradicación da violencia machista
avanzamos colectivamente como sociedade na súa visibilización, un camiño en que tivo
e ten un papel fundamental o traballo mobilizador, crítico e esixente de diferentes
movementos de mulleres na Galiza e no mundo. Un traballo de visibilización, denuncia
e redución que sendo importantísimo, dista aínda de ser colectivo e prioritario para toda
a sociedade e para todas as axendas políticas.
A diagnose e abordaxe da vixencia estrutural das violencias machistas contra as
mulleres debe comprometer ás institucións a destinar maiores recursos económicos,
humanos e materiais para tal fin. Transformar a sociedade reducindo a fortaleza do
patriarcado e superar todas as manifestacións de desigualdade e violencia que sofren as
mulleres debe ser un obxectivo político de primeira orde.
A necesidade de incrementar e mellorar a loita contra as violencias machistas é
unha obriga para toda a sociedade e, de forma particular, para todas as administracións.
1
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Entre as ferramentas das que nos temos dotado desde Galiza salienta a Lei 11/2007, do
27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Se
ben o paso de máis dunha década debe facernos reflexionar sobre aqueles aspectos que
deben ser mellorados, obriga adoptada polo Parlamento Galego nos traballos para o
Pacto Galego contra a violencia machista, tamén o é que debemos ter vixilancia sobre o
cumprimento dos aspectos que recolle. Nese sentido, é fundamental pisar o acelerador
do compromiso económico e orzamentaro.

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a incrementar a contía
destinada de forma específica á prevención, tratamento e loita contra a violencia
machista nos vindeiros Orzamentos até chegar cando menos ao 1% do total.”

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
2
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus 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
O informe Necesidades de Inversión en Conservación 2017-2018 da Asociación
Española de Carreteras (AEC) ofrece unha diagnose preocupante sobre o estado
actual das estradas estatais, autonómicas e provincias da nosa comunidade. Nin o
firme, nin as sinalizacións verticais e horizontais, nin as barreiras de seguridade
cumpren cos estándares mínimos de calidade. Si os satisfán os elementos de
balizamento, pero en peores condicións que fai uns anos. Para atallar a desfeita
sería preciso inverter case 600 millóns de euros, unha media de 75.236 euros por
quilómetro.
Así, Galicia é a quinta comunidade do Estado que máis volume inversor precisa
–o 8,4% do total de España– para mellorar a súa rede viaria e conseguir que estea
en boas condicións. Se temos en conta o déficit acumulado por quilómetro,
Galicia estaría entón na cuarta posición, case un 9% por enriba da medida estatal.
Segundo o informe, o deficiente pavimento das estradas galegas empeorou dende
2015. Obtén 126 puntos no seu baremo, fronte aos 136 da media nacional,
quedando lonxe do nivel aceptable, que sería a partir de 200, e moi lonxe do
nivel bo, de 300 a 400 puntos. No ano 2015, a rede viaria galega chegaba ata os
134 puntos e o estatal ata os 147, polo que se observa unha caída xeral da
calidade viaria.
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A sinalización horizontal tamén empeorou nos últimos tempos, caendo en Galicia
dos 5,7 puntos aos 4,7 sobre 10, sendo a segunda comunidade coa peor
puntuación, só por diante de Asturias, que ten un 4,4.
Na sinalización vertical, Galicia consegue a peor nota de todo o Estado cun 4,3,
por debaixo do 4, 6 que tiña no 2015.
As barreiras metálicas tamén suspenden cun 4,1.
Só aprobamos en balizas, pero incluso estas viron minguada a súa calidade dende
fai tres anos. Do 8 pasaron ao 6,2.
Isto non sucede por casualidade. O desleixo do goberno autonómico e central
cara a vertebración do noso territorio vén de lonxe. Ano tras ano incórrese no
mesmo agravio, e cada vez se acentúa máis. Basta con ver a inversión no
mantemento das estradas do Estado en Galicia para comprobalo. Dende o ano
2009 ata o 2017 reduciuse ata a terceira parte. Pasouse dos 139,35 millóns
executados aos 45,98 millóns. Deste xeito, como se espera paliar o atraso
histórico que padece Galicia en materia de comunicacións?
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno central a
posta en marcha dun plan específico para reverter a situación de abandono na
conservación das estradas galegas da súa titularidade.
Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2018.
Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
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Deputado e voceiro s. do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 29/08/2018 14:22:39

Antón Sánchez García na data 29/08/2018 14:22:46
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Marcos Cal
Ogando e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Os sucesivos gobernos do Partido Popular levan moito tempo apostando polo
desmantelamento do ferrocarril tradicional. Os datos son claros ao respecto.
Mentres que o ferrocarril convencional recibe só o 30% da financiación pública,
a alta velocidade acapara o 70% das axudas, sen importar que máis do 95% dos
usuarios e usuarias continúan optando polo primeiro. Isto débese a que as
políticas públicas de infraestruturas e transporte dos gobernos do Partido Popular
non están orientadas á cidadanía e á vertebración do territorio, senón a inflar a
burbulla dos macro-proxectos que favorecen as contas de resultados das
empresas amigas, así como a utilización da chegada da alta velocidade como
elemento de propaganda electoral.
Así é que, entre outras cousas, Galicia é a única comunidade litoral que non
conta cun tren de proximidade, malia ter un espazo apropiado para desenvolvelo.
Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, a Comunidade Valenciana, Murcia e
Andalucía si dispoñen deste servizo, que supón un menor gasto para os seus
usuarios e usuarias, comparado co custe dos servizos rexionais ou de media
distancia galegos, e, ademais, ofrece máis frecuencias e está máis protexido
fronte aos recortes do Estado central. Porén, o Goberno galego non conta con
ningún plan para corrixir este déficit.
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Por se isto fose pouco, os trens que si están en circulación presentan un estado
moi mellorable. O pasado xullo, numerosos viaxeiros e viaxeiras do tren rápido
09173 que fai o traxecto A Coruña-Vigo denunciaron que tiveron que viaxar nun
vagón con altísimas temperaturas sen recibir advertencia previa de ningún tipo. A
situación repetiuse ao longo de máis de unha semana. O día 18 a cousa foi aínda
peor. Cando se intentaba acender o aire acondicionado, activábase a calefacción.
A ausencia dunha temperatura axeitada durante a viaxe fixo que moitos
pasaxeiros e pasaxeiras tiveran que cambiar de asento.
O acontecido é un síntoma máis de que o desleixo do Goberno da Xunta está a
ter efectos moi perniciosos na calidade dos servizos ferroviarios.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno central os
investimentos precisos para arranxar as carencias no servizo ferroviario galego.
Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:
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Marcos Cal Ogando na data 29/08/2018 14:33:40

Antón Sánchez García na data 29/08/2018 14:33:47
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para os seu
debate en Pleno.

Exposición de motivos.
O acceso á información mineira está caracterizado en Galiza pola dificultade,
opacidade e obstrución por parte da administración.
Moitos son os precedentes de conflitos debido a esta situación, dos que podemos
destacar ultimamente a sentencia do TSXG de novembro de 2017 por denegar
información acerca do proxecto mineiro de Corcoesto, a admisión a trámite por
parte da ONU dunha queixa por obstaculización no acceso a información sobre
proxectos mineiros ou mesmo os requirimentos da Valedora do Pobo sobre
información requirida en relación á mina de Touro ou as de San Fins.
A petición de información por parte de colectivos que defenden o medio
ambiente ou por parte da cidadanía en xeral está suficientemente xustificada polo
descontrol ambiental nalgúns casos no proceso de explotación ou no proceso de
restauración mineira, en Galiza, como acontece en Lousame, Santa Comba,
Touro ou en explotacións louseiras.
Dita demanda de información por parte da cidadanía está amparada pola
lexislación, pola “Lei 19/2013 de 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno”, a “Lei 1/2016, de 18 de xaneiro de
transparencia e bo goberno”, ou a “Lei 27/2006 de 18 de xullo pola que se
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regulan os dereitos de acceso á xustiza en materia de medio ambiente”, que
incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE.
Neste contexto a Dirección Xeral de Minas publicou o pasado 20 de agosto a
“INSTRUCIÓN 6/2018, do 3 de agosto, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas,
sobre acceso á información pública en materia de minas”.
Instrución que limita e condiciona, restrinxe, e pretende darlle amparo legal á
obstaculización sistemática no acceso á información dos expedientes mineiros.
En xeral non aporta ningunha concreción máis que a xa contida na lexislación
antes nomeada, pero si introduce limitacións e arbitrariedade na denegación das
solicitudes, coma nos casos en que a Dirección Xeral de Minas as considere
abusivas.
Atópanse no primeiro caso os contidos que teñen que ver coa publicidade e cos
prazos de resolución.
En canto á publicidade e transparencia a Instrución di que a Dirección Xeral de
Enerxía e Minas publicará na web os documentos de carácter ambiental que
formen parte dos expedientes das explotacións "para garantir a transparencia" e
"facilitar o acceso á información aos cidadáns".
Mencionan a obriga de publicitar na web os documentos ambientais dos
expedientes das explotacións, cando é algo que xa se ven facendo e que forma
parte do dereito de avaliación ambiental .
Como di a Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental "O órgano
substantivo adoptará as medidas necesarias para garantir que a documentación
que debe someterse a información pública teña a máxima difusión entre o
público, utilizando os medios de comunicación e, preferentemente, os medios
electrónicos"
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En canto aos prazos de resolución a Instrución é incluso máis limitativa de
dereitos, xa que a ampliación de prazo para resolver, de un mes a dous meses,
dise na Instrución que o esixe "no caso de que o volume ou a complexidade da
información que se solicita o exixan" mentres que na Lei 27/2006 dita
ampliación so pode facerse cando "resulta imposible" resolver no prazo
ordinario do mes.
O aspecto máis negativo da Instrución, e que pretende ser a chave que abra ou
peche o dereito ao acceso á información é o punto Quinto, cando indica a
Instrución que “os actos de exercicio de calquera dereito, sen ningunha
excepción, están sometidos ao límite do abuso de dereito. Concorre abuso de
dereito sempre que estean presentes dous elementos: que o seu exercicio supere
os límites normais do dereito e que se cause un dano a terceiro. Constitúe dano a
terceiro a utilización de recursos humanos, económicos ou técnicos por parte da
Administración para atender unha solicitude que supón unha extralimitación
respecto dos límites normais do dereito de acceso á información pública”.
Con isto preténdese decidir de xeito discrecional cando se denega o acceso a
unha información ou expediente mineiro.
A Instrución pretende servir como amparo legal para a práctica habitual da
Dirección Xeral de Minas de ocultación e obstaculización do dereito á
información.
Por todo o exposto o Grupo parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1) Anular a Instrución 6/2018 de 03 de agosto, da Dirección Xeral de Minas,
sobre o acceso á información pública en materia de minas, publicado no DOG de
20 de agosto de 2018.
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2) Tomar medidas e dotar dos recursos necesarios para garantir unha maior
transparencia e facilidade no acceso á información na tramitación administrativa
en materia de minas.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 30/08/2018 10:03:07

Marcos Cal Ogando na data 30/08/2018 10:03:10
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus 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
O escaso caudal do río Sil fai perigar a fauna e a flora da contorna. Trátase dun
problema recorrente que se produce por mor das abundantes centrais
hidroeléctricas que poboan o principal afluente do río Miño.
Á altura da central hidroeléctrica de San Pedro I, propiedade de Iberdrola, xa
apenas circula auga suficiente para a conservación da fauna piscícola e da flora
da ribeira. Nesta ocasión, débese aos traballos de mantemento que está levando a
cabo a instalación. Non obstante, a empresa defende que está cumprindo en todo
momento co caudal ecolóxico fixado. A Confederación Hidrográfica do Miño
Sil, pola súa banda, corrobora que non se produciu ningunha vulneración neste
sentido. O problema de fondo é que satisfacer o criterio do caudal ecolóxico pode
non ser dabondo para protexer o hábitat da fauna e da flora. Como estamos
comprobando, que Iberdrola cumpra co caudal ecolóxico fixado nos contratos de
concesión e non Plan Hidrolóxico do 2016 non está impedindo que, nalgúns
tramos, o río Sil sexa un fío de auga gris.
Tal e como sinala a asociación Amigos da Terra, as Confederacións hidrográficas
fixan o caudal ecolóxico atendendo unicamente a baremos hidrolóxicos, que
poden non ter en conta a conservación do entorno. Así, cómpre preguntarse se
nesta ocasión, o caudal ecolóxico do río Sil está sendo suficiente para garantir a
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continuidade das especies de fauna e flora ou se estas se viron prexudicadas polas
labores das centrais hidroeléctricas.
Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei:
O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a elaborar un informe sobre o
impacto medioambiental das centrais hidroeléctricas na fauna e na flora da
contorna do río Sil.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 30/08/2018 10:01:32

Antón Sánchez García na data 30/08/2018 10:01:40
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo parlamentar de En Marea a través do seu deputado Luís Villares
Naveira e das súas deputadas Paula Vázquez Verao e Carme Santos Queiruga, ao
abeiro do artigo 160 do Regulamento do Parlamento, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a necesidade de
prolongación do plan de recuperación do traballo perdido para a boa marcha,
desconxestionamento e bo funcionamento da xustiza.

Exposición de motivos
A folga no sector xudicial durante tres meses, deixou entre outras consecuencias
moito retraso nos procedementos xudiciais en curso e tamén nos que se foron
tramitando e presentando ao longo da duración da folga. Estes, que están sendo
tramitados neste período, despois do período vacacional do mes de agosto,
cunha dilatación no tempo que fará imposible cumprir os prazos máximos
establecidos nas leis, sen que existan dilacións indebidas.
Os sindicatos con presencia no ámbito xudicial reclaman que se prolongue o plan
de recuperación do traballo perdido, neste mes de setembro e seguintes, e que
por exemplo, nos xulgados do penal de Vigo desatasque as máis de 3000
sentenzas sen executar e outras arredor de 230 sen incoar. Nos meses de xuño e
xullo suspendéronse 40 xuízos dos 102 que se programaran, un 40% das mesmas,
nestes xulgados do penal de Vigo.
Isto sumouse a que co remate das folgas as citacións dos diferentes xulgados
imposibilitou a asistencia por parte da avogacía, ás vistas sinaladas por estar
programadas para os mesmos días e á mesma hora.
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Entre os motivos do colapso xudicial atopamos, entre outras, escaseza de persoal
en cada xulgado, a falta de reposición das prazas amortizadas, que non se
substitúa o persoal durante as vacacións, e outras específicas propias de cada
xurisdición, como o control das penas, o envío a través do correo electrónico da
documentación á fiscalía no caso de procedementos penais, e

a

incompatibilidade entre os diversos programas informáticos de fiscalía e dos
xulgados e da avogacía: fortuny, minerva e lexnet.
No caso do colapso dos xulgados do social de Lugo, este produciuse por a baixa
e non substitución dunha das persoas titulares, e outros, no caso dos penais, que
acumulan macrocausas, engadido a tarefas inxentes como é o escaneo de toda a
documentación no marco do papel cero na xustiza lastran a axilidade ca que
traballa o persoal funcionario, e os medios obsoletos e programas cos que
traballan, que dificultan en moitos casos a súa labor.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en pleno sobre a necesidade de
prolongación do plan recuperación do traballo perdido e para boa marcha,
desconxestionamento e bo funcionamento da xustiza.
Polo exposto o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte Proposición
non de lei:

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1.- Revisar o plan de recuperación de traballo na Administración de Xustiza en
Galicia aprobado en maio para desconxestionar e promover a axilidade e bo
funcionamento desta administración.
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2.- Dotar de persoal suficiente este plan para a súa completa execución.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Paula Vázquez Verao
Carmen Santos Queiruga
Voceiro e deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 30/08/2018 11:02:43

Paula Vázquez Verao na data 30/08/2018 11:02:54

Carmen Santos Queiruga na data 30/08/2018 11:03:02
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Goberno español vén de publicar a Orde na que recolle os suplementos
territoriais en relación ás peaxes de acceso á enerxía eléctrica e que suporán o pago por
parte das persoas consumidoras dos impostos específicos que paguen as empresas
eléctricas pola súa produción. De acordo coa memoria económica que acompaña a
proposta de Orde publicada polo Goberno español, Galiza será quen teña que soportar
un maior prezo como resultado da imposición deses suplementos. Así as cousas, a
contía variará en función do consumo e a potencia contratada.
Para o BNG, a Orde é un atentado ao autogoberno galego e unha nova estafa ás
galegas e galegos. Ademais, é o reflexo da inacción do Goberno de Feijóo que rexeitou
en numerosas ocasións as propostas do BNG para recorrer tanto a modificación da
normativa eléctrica que converteu en obrigatorio a inclusión nas peaxes eléctricas dos
suplementos territoriais aprobada a través do Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo,
de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade,
como as Ordes ditadas en aplicación destas. As medidas do goberno galego chegaron
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tarde e teñen sido insuficientes, ademais de non ter emprendido negociación política
algunha neste tempo.

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a defender os intereses das
galegas e galegos e a recorrer Orde presentada polo Goberno central a respecto dos
suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica
correspondentes ao exercicio 2013, por atentar contra as competencias galegas en
materia de tributación ambiental e por seren contrarias para os intereses da economía
galega.”

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018

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

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 11:00:10

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 11:00:14

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 11:00:15

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 11:00:17

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 11:00:19

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 11:00:20
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O persoal da empresa Maderas Iglesias iniciou o pasado 28 de agosto unha folga
indefinida para denunciar os reiterados incumprimentos de compromisos por parte da
dirección da empresa e os impagos dos salarios, tanto no que atinxe a mensualidades
como pagas extras. No momento do inicio da folga a empresa adebedaba a nómina e
mais e a extra correspondente a xullo, así como a paga extra de nadal de 2017.
Esta situación súmase á conxelación salarial que sofre o cadro de persoal nos 8
últimos anos, que na práctica supón unha importante merma de poder adquisitivo.
Ademais, os traballadores e traballadoras demandan a reactivación das negociacións
para un novo convenio, xa que o anterior venceu en decembro de 2014.
Despois dos enormes sacrificios dos últimos 10 anos e da loita que
protagonizaron nos últimos meses en defensa da continuidade e da viabilidade da
empresa, o persoal ve con preocupación a falta de información e de compromisos por
parte da propiedade. E tamén botan en falta unha maior implicación do goberno galego,
en cumprimento do acordo parlamentario do pasado mes de outubro de 2017.

1

115406

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

Cómpre ter en conta que Maderas Iglesias conta con máis de 200 postos de
traballo, na súa maioría mulleres, da zona sur da provincia de Pontevedra, unha área que
está a sufrir un acelerado proceso de desindustrialización e na que resulta vital manter
proxectos empresariais con emprego estábel e de calidade. Máis nun sector como o da
madeira e a tarima flotante que ten posibilidades de consolidación e de expansión.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a impulsar medidas para garantir
a continuidade e a viabilidade de Maderas Iglesias e a apoiar as reivindicacións salariais
e laborais do persoal da empresa.”

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018

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

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 11:46:59

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 11:47:04

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 11:47:06

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 11:47:07

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 11:47:09

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 11:47:10
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus 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 Valedora do Pobo volveu reclamar que Audasa levante as barreiras das peaxes
cando se produzan embotellamentos. Xa o fixera na primavera, pero a
concesionaria non se molestou nin sequera en contestar. Os argumentos que
esgrime nesta ocasión a Valedora son os mesmos que xa expuxo a última vez, e
que mesmo Feijóo considerou razoables: cando o servizos das autopistas non é o
que lles corresponde, iso ten que afectar aos pagos que fan os condutores e
condutoras.
A situación de colapso permanente non e nova. Dende que o 31 de decembro o
Ministerio de Fomento inaugurou unha ampliación da ponte de Rande que
obviamente non estaba rematada, estanse a producir atascos interminables.
Ademais de pola Valedora, a situación foi denunciada polos concellos afectados
(Vigo, Redondela, Cangas e Moaña), así como pola Cámara de Comercio e a
Confederación de Empresarios, que fixeron fincapé nos prexuízos tremendos que
está tendo no tecido económico e empresaria a pésima xestión da concesionaria.
Facéndose eco do anterior, a Fiscalía de Pontevedra decidiu abrir dilixencias para
investigar os continuos colapsos que sofre a AP-9 por mor das obras de
ampliación na ponte de Rande e nos enlaces de Cangas e Teis, executadas por
Audasa. A investigación podería culminar cunha Acción Colectiva de Cesación
por parte da Fiscalía de Pontevedra co obxecto de solicitar á empresa
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concesionaria a indemnización ou restitución aos usuarios afectados polas
cantidades aboadas durante os atascos.
Trala toma de posición dos concellos, dos empresarios, dos transportistas, dos
condutores e condutoras, da Valedora do Pobo e da Fiscalía, incluso o Presidente
da Xunta se pronunciou ao respecto. Cómpre dicir que non foi sen tempo. Así,
Núñez Feijóo manifestouse a favor de que as retencións repercutisen na tarifa,
facendo súa a argumentación dos axentes mencionados.
Como nos ten acostumados, as declaracións de Feijóo arrastraron un poso de
hipocrisía e oportunismo que é moi difícil ignorar, xa que o Goberno da Xunta
forma parte da comisión da AP-9 que creou Fomento. O lugar para defender a
eliminación das peaxes era esa comisión, pero ou ben o Partido Popular non o
fixo, ou ben o fixo, pero carece da capacidade política para facerse valer ante
Audasa.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a esixir, na Comisión da AP9, o
levantamento das barreiras cando se produzan atascos e a devolución do importe
das peaxes ás usuarias no caso de que sufran retencións unha vez feito o
pagamento.
Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sanchez García
Deputado e voceiro s. do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 30/08/2018 11:43:10

Antón Sánchez García na data 30/08/2018 11:43:18
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Marcos
Cal Ogando e Antón Sánchez Garcia, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Vimos de coñecer dúas noticias contraditorias que atinxen á autovía A-52. Por
unha banda, o Ministerio de Fomento iniciou a redacción do proxecto do último
tramo da autovía das Rías Baixas, entre Porriño e Vigo. Por outra banda, ante a
falta de proxectos para renovar o pavimento e acabar coas fochancas que se
atopan ao longo de 42 quilómetros, o Ministerio decidiu limitar a 100
quilómetros por hora dous tramos da autovía A-52, en Monterrei e Xinzo. Así,
mentres que por unha banda se mellora o servizo da autovía, por outro se recorta.
No que respecta ao tramo Vigo-Porriño, Fomento propuxo un tramo de
aproximadamente 15 quilómetros de novo trazado que chegaría ata a cidade
olívica. A obra levaría entre tres e catro anos, cunha inversión estimada de 600
millóns de euros. Unha vez realizada, reduciría o tempo de viaxe a Ourense entre
5 e 10 minutos.
Agora ben, se o que se quere e potencia a A-52, non ten ningún sentido inverter
nun tramo ao mesmo tempo que se desatenden os demais, moitos dos cales levan
anos reclamando unha mellora urxente.
O desleixo que, novamente, demostran as administracións cara a vertebración do
territorio e, en particular, cara a conexión do interior de Galicia co resto do
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territorio, non sorprende, pero constitúe unha nova decepción. Non deberíamos
incorrer unha e outra vez nos mesmos errores.
Galicia en xeral e Ourense en particular precisan unha mellora urxente das súas
comunicacións por carreteira. A Xunta debería comezar por garantir estradas
seguras, ben pavimentadas e sen fochancas, que melloren o tránsito de
transportistas e condutores.
Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a reclamar ao Ministerio de
Fomento a mellora do trazado ourensán da A-52.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 30/08/2018 12:44:16
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Antón Sánchez García na data 30/08/2018 12:44:26
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A innovación nos orzamentos da Xunta de Galiza ten un recorte acumulado
dende 2009 de 149 millóns de euros. Neste sentido, cabe salientar que o programa máis
relevante “Plan galego de investigación” perdeu ata 173 millóns de euros na era Feijóo.
Así mesmo, unha área que debera ser prioritaria, tamén salientou pola súa baixa
execución orzamentaria no Plan galego de I+D+i en todo o período Feijóo, cunha media
que non chega ao 80%. Tamén, a súa Consellería, responsábel do impulso da
innovación presenta ano tras ano unha execución realmente baixa, cunha media do 60%.
Por execución orzamentaria entendemos a porcentaxe que supoñen as obrigas
recoñecidas en relación aos créditos vixentes (créditos finais). Xa que logo, representa
as obrigas divididas polos créditos vixentes, expresadas en porcentaxe. O orzamento da
Xunta de Galiza tivo un grao de execución no ano 2017 do 95,8%, polo tanto menor que
o do 2016, que foi do 96,6%. A pesares deste relativamente alto grao de execución, este
non é homoxéneo.
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No que ten a ver cos programas de gasto, a pesares da alta execución global, hai
programas que presentan unha execución bastante baixa, o que a bo seguro impide
acadar os obxectivos que o programa ten explicitado.
Destaca a baixa execución do “Plan Galego de I+D+i” cunha execución do 77,4,
unha execución menor ao 81,3% rexistrada no 2016, e do programa de “apoio a
modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación” cunha
execución do 74,9%, o que nos amosa o escaso compromiso do goberno galego coa
innovación.
Como consecuencia a realidade é que non se fortaleceron e consolidaron as
infraestruturas e capacidades de I+D+i e afondouse na perda de talento investigador,
como amosan indicadores como a perda do persoal de I+D na administración pública e
no ensino superior dende o 2009, con caídas do 17,6% e do 14,7% respectivamente.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a incrementar o seu esforzo
investidor canto a investigación, innovación e desenvolvemento comprometéndose a
incrementar até o 1.5% do PIB no ano 2019 co obxectivo de chegar ao 2% no ano
2020.”

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 12:47:26

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 12:47:32

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 12:47:34

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 12:47:35

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 12:47:36

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 12:47:38
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A finais do pasado curso, a Consellaría de Educación fixo pública a decisión de
pechar a escola unitaria de San Mateo de Oliveira, pertencente ao CRA A Picaraña de
Ponteareas, debido ao descenso da matrícula por debaixo dos 6 alumnos.
Tanto o concello de Ponteareas como a comunidade escolar demandaron a
continuidade desta escola tanto por razóns pedagóxicas como sociais. Malia o descenso
puntual na matrícula no presente curso, existen datos demográficos (incremento da
natalidade) que avalan a continuidade do centro e a recuperación da matrícula nos
cursos vindeiros.
Para paliar a situación creada no presente curso, concello e comunidade escolar
propuxeron a ampliación dos estudos de 1º e 2º de Primaria na escola de San Mateo,
unha medida apoiada polos pais e nais afectadas e que xa se aplicou noutros casos como
medida temporal para evitar peches de escolas rurais.
Cómpre ter en conta que a dotación de equipamentos e servizos nas áreas rurais
é vital para fixar poboación e evitar o declive demográfico, xunto con medidas de
activación económica e creación de emprego. A este respecto dáse o contrasentido de
1
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que a Xunta de Galiza publicita campañas como “Ruralízate” mentres pecha e promove
o deterioro de servizos sociais, educativos e sanitarios nas áreas rurais.
Por outra parte hai que ter en conta que o concello de Ponteareas realizou nos
últimos anos importantes investimentos na mellora da escola: nova instalación eléctrica,
cambio de ventás, reparación de cuberta, mellora do acceso ao centro, dotación de
xogos infantís, horta…
Nos pasados días o concello de Ponteareas, o colectivo de nais e pais e diversas
entidades da parroquia presentaron escritos e 1.167 sinaturas diante da consellaría de
educación apoiando estas medidas.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a manter a escolarización na
escola unitaria de San Mateo de Oliveira, tendo en conta que no presente curso se
produciu unha baixada puntual na matrícula e que existen datos que acreditan a
recuperación da mesma nos cursos 2019-2020 e 2020-2021. Asemade, insta ao goberno
galego a estudar a posibilidade manter na escola o alumnado de 1º e 2º de primaria,
respondendo á demanda realizada polo concello, comunidade educativa e entidades
sociais da parroquia.”

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 12:54:57

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 12:55:02

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 12:55:04

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 12:55:05

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 12:55:08

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 12:55:09
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Marcos
Cal Ogando e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Pleno.
Exposición de motivos
O Partido Popular leva anos apostando polo desmantelamento do ferrocarril
tradicional. Así, non é de estrañar que en apenas cinco anos o tren que realiza o
traxecto A Coruña-Ferrol perdera un 43% dos seus usuarios. A tendencia é clara
dende o 2013, ano no que comezou o descenso de viaxeiros e viaxeiras. De feito,
podemos observar un curioso contraste arredor desta data. Dende o 2005 ata o
2012 o número total de usuarios era de case 100.000. A partir de entón e ata o
ano 2016, a cifra caeu ata aproximadamente a metade.
O Partido Popular aplicou a tesoira ao ferrocarril no ano 2013, o que supuxo o
peche de 30 estacións e apeadeiros e a supresión de frecuencias en moitas liñas.
Nesas datas, retiráronse 20 trens semanais entre Ferrol e A Coruña e pecháronse
os apeadoiros de Franza, en Fene, e de Paderne. Neda, Barallobre, Cecebre e
Cambre tiveron que conformarse dende entón cun único servizo.
A diminución de viaxeiros e viaxeiras afectou a tódalas estacións, dende A
Coruña, O Burgo, Elviña.... ata Ferrolterra, aínda que algunhas o sufriron máis
que outras. Cambre e Neda, por exemplo, viron descender o seu número de
usuarios nun 85%, pasando dos 1.500 e os 1.000 viaxeiros anuais aos 200.
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A isto hai que sumar o agravio histórico que supón o feito de que Galicia sexa a
única comunidade litoral que non conta cun tren de proximidade, malia ter un
espazo apropiado para desenvolvelo. Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, a
Comunidade Valenciana, Murcia e Andalucía si dispoñen deste servizo, que
supón un menor gasto para os seus usuarios e usuarias, comparado co custe dos
servizos rexionais ou de media distancia galegos, e, ademais, ofrece máis
frecuencias e está máis protexido fronte aos recortes do Estado central. Porén,
non hai ningún plan sobre a mesa para corrixir este déficit.
Con este panorama, é urxente inverter a orde de prioridades no que respecta aos
investimentos ferroviarios. Na actualidade, o ferrocarril convencional recibe o
30% da financiación pública, mentres que a alta velocidade acapara o 70% das
axudas, sen importar que máis do 95% dos usuarios e usuarias continúan optando
polo tren tradicional. Isto débese a que as política públicas de infraestruturas e
transporte dos gobernos do Partido Popular non están orientadas á cidadanía e á
vertebración do territorio, senón a inflar a burbulla dos macro-proxectos para
favorecer as contas de resultados das empresas amigas. Isto ten que mudar de
inmediato.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:


Establecer un servizo público de tren de proximidade entre A Coruña e
Ferrol que amplíe horarios e as frecuencias para facelo socialmente
rendible e economicamente viable.



Realizar investimentos neste traxecto para recuperalo do seu abandono.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018.
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Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputado e voceiro s. do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 30/08/2018 13:03:12

Antón Sánchez García na data 30/08/2018 13:03:19
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada Luís Manuel Álvarez Martínez, Concepción
Burgo López e Abel Losada Álvarez, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión 4.ª, Educación e
Cultura.

Exposición de motivos
A grave crise demográfica que sofre Galicia e que afecta fundamentalmente
ao mundo rural, supón necesariamente a perda de alumnos e a conseguinte
redución de unidades nos centros educativos, incluso o peche dalgún deles, o
que dá lugar a situacións graves que deberan ser corrixidas á maior
brevidade, posto que se trata dun asunto de país.
A redución de oferta educativa nos concellos afonda, aínda máis, no
progresivo desmantelamento de servizos públicos, como xa ten denunciado
en repetidas ocasións este Grupo Parlamentario.
No caso do Concello de Ponteareas, a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria ven de modificar a composición do Colexio Rural
Agrupado (CRA) A Picaraña, que presta un servizo educativo fundamental
nas parroquias deste Concello. Esta modificación supón:
1. A redución dunha unidade de educación infantil na escola de A
Portela.
2. A supresión da escola de San Mateo de Oliveira.
3. A supresión de cinco postos de mestras e mestres de educación
infantil.
As anteriores modificacións fanse nun contexto no que o Concello ten
investido preto de 18.000 € en distintas tarefas de mantemento e adecuación
das instalacións da escola de San Mateo de Oliveira nos últimos tres anos e
ademais conta co rexeitamento unánime da corporación municipal, o que
inclúe ao Partido Popular.
O anterior é consecuencia de que se sabe que, aínda que a escola de San
Mateo de Oliveira non reunise para o curso próximo o mínimo esixido para o
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Grupo Parlamentario

seu mantemento, si que o faría para o seguinte, co que o seu peche podería
terse evitado xa que resulta de todo punto inverosímil que a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria volva a poñer en
funcionamento esta escola.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O certo é que hai una aforro de cinco postos de traballo (e polo tanto cinco
profesionais que deixan de formar alumnos de educación infantil no rural do
Concello de Ponteareas) e un desmantelamento de servizos públicos
claramente evitable (e polo tanto unha falla de compromiso político
evidente).

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

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a manter en funcionamento
durante o curso 2018/2019 a escola de San Mateo de Oliveira, pertencente ao
CRA A Picaraña de Ponteareas.

Pazo do Parlamento, 24 de agosto de 2018
Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 24/08/2018 11:40:00
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 24/08/2018 11:40:13
Maria de la Concepción Burgo López na data 24/08/2018 11:40:23
Abel Fermín Losada Álvarez na data 24/08/2018 11:40:32
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 5.ª, relativa á
OPE para a categoría de técnica/o en coidados auxiliares de enfermaría.

Exposición de motivos
As e os técnicos en coidados auxiliares de enfermaría son profesionais
imprescindibles dentro do sistema sanitario público e presentes en múltiples
servizos asistenciais.
Son múltiples as ocasións nas que se teñen denunciado a insuficiencia de persoal de
esta categoría nalgunhas unidades, sobre todo nas de hospitalización, que durante os
últimos anos sufriron as taxas de reposición e a non cobertura de prazas.
Por outra banda, ate vinte e seis centros de formación profesional imparten os
estudos para a obtención da titulación de TCAE na nosa comunidade.
Maila todo, a pesares da existencia sobrada de profesionais e da demanda, a oferta
pública de emprego nos últimos anos dentro do Servizo Galego de Saúde ten sido
escasa.
Tras a convocatoria no exercicio 2008/2009 de 535 prazas, só foron convocadas 60
máis seis anos despois, no exercicio 2014/2015.
No último ano a Xunta de Galicia gabábase da recuperación económica e da nova
oferta de prazas públicas en diversas categorías no 2017. Sen embargo, esta OPE
fica semiparalizada nalgunhas categorías coma na do persoal TCAE.
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Para dita categoría, somentes existe o decreto da oferta, publicado xa o ano pasado,
sen que nin tan sequera se teña convocado o proceso selectivo para poder inscribirse
as persoas aspirantes, coma si ten acontecido noutras categorías.
Resulta difícil comprender a existencia de motivos para retrasar o inicio dun
proceso selectivo nunha categoría central no sistema e da que nos últimos anos só se
renovaron 60 prazas.
Polo exposto, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a proceder a convocar o proceso
selectivo no SERGAS para a categoría de Técnico/a en coidados auxiliares de
enfermaría á maior brevidade, iniciando o proceso selectivo.

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

115427

Eva Solla Fernández na data 24/08/2018 13:26:32

Luis Villares Naveira na data 24/08/2018 13:26:43

115428

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Paula
Vázquez Verao e Eva Solla Fernández e do seu deputado Luís Villares Naveira,
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O 14 de agosto de 2018 faltou o médico substituto para a quenda de tarde no
Centro de Saúde de Viveiro. Así, pacientes que foran citadas para consultas
tiveron que marchar sen atención horas despois.

Esta situación evidencia unha carencia estrutural. Das tres prazas de Medicina
Xeral que pasan consultas pola tarde no Centro de Saúde de Viveiro só está unha
cuberta, mesmo en verán, época na que o Concello de Viveiro (15.550 habitantes
en 2017) aumenta en poboación. Unha segunda praza refórzase con
substitucións.

Por outra parte, o Centro de Saúde de Viveiro conta cunha praza de Odontoloxía,
que non foi substituída nas vacacións, o cal motivou que os e as pacientes con
consultas de urxencia tiveran que ser derivadas ao Centro de Saúde de Burela
durante un mes este verán.

Ademais, é habitual na comarca da Mariña a non substitución das vacantes do
persoal nos centros de Atención Primaria, coa conseguinte saturación laboral por
exceso de cupo de pacientes por profesional e a perda de calidade na atención.
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Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a:

1. Proceder á cobertura estable de todas as prazas no Centro de Saúde de Viveiro.

2. Substituír de xeito regular as vacantes de persoal que se produzan por
vacacións, permisos ou incapacidades laborais.

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Eva Solla Fernández
Luís Villares Naveira
Deputadas e voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 24/08/2018 14:18:07

Eva Solla Fernández na data 24/08/2018 14:18:13

Luis Villares Naveira na data 24/08/2018 14:18:20
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Vázquez Verao e do seu deputado Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Concello de Navia de Suarna conta con 1.140 habitantes (IGE 2017),
aumentando notablemente a poboación no verán, cunha idade media de 60 anos,
tendo unha das taxas de envellecemento máis elevadas do mundo (1.1015,21).
Navia de Suarna conta cunha extensión de 242,56 km2, cunha poboación
espallada nunha zona montañosa.
O Centro de Saúde de Navia de Suarna conta con unha praza de Medicina Xeral,
unha de Enfermería e outra administrativa.
No caso de saír a atender un domicilio, o Centro de Saúde queda sen persoal
médico.
En 2015, a baixa do médico titular non foi substituída en medio ano, o que
colapsou o centro de saúde.
Para as urxencias, a referencia é o PAC de Becerreá, que se atopa a máis dunha
hora de distancia en coche de poboacións do Concello de Navia de Suarna, e a
máis de media hora da capital municipal.
A única farmacia do Concello non conta con servizo 24 horas.
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As poboacións avellentadas, como é o caso, son máis vulnerables ante
fenómenos habituais como as gripes estacionais ou as vagas de calor.
Tamén se constata o desigual tratamento salarial do persoal de enfermería
substituto a respecto do fixo, co que se da unha clara vulneración do principio de
igual traballo igual salario, nunha mesma categoría profesional.
Por outra parte, o cadro de persoal non conta cos elementos materiais mínimos
necesarios para desenvolver a súa labor con eficacia. Así, non contan con pés de
goteiro, algo básico para o desenvolvemento das súas tarefas, polo que

é

necesario que se faga unha provisión destes e outros materiais necesarios.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.
O Parlamento de Galicia insta a Xunta a:
1. Analizar as necesidades asistenciais da poboación das zonas da serra dos
Ancares e dotar o Centro de Saúde de Navia de Suarna do persoal fixo necesario
para garantir a atención sanitaria a todas as poboacións da zona.
2. Dotar e garantir os medios materiais no Centro de Saúde de Navia de Suarna e
a súa reposición e abastecemento regular.

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
Deputada e voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 24/08/2018 14:30:37

Luis Villares Naveira na data 24/08/2018 14:30:43
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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 Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza experimentou nos últimos anos unha perda importante de explotacións
gandeiras de vacún de leite co conseguinte efecto negativo no emprego e
despoboamento do medio rural. As que continúan coa actividade precisan
redimensionarse optando moitas veces pola agrupación. Así é que a día de hoxe a
porcentaxe de sociedades de distinto tipo (SAT, SC, SL, SCG) representan cada vez
unha porcentaxe máis elevada.
A dinámica laboral destas explotacións mudou moito do que ata agora
funcionaba nas explotacións familiares. A estrutura territorial e de instalación así como
a especialización obriga a que algunhas tarefas sexan externalizadas. Así ocorre cos
cultivos de forraxes e tamén en grande medida na recría de xovencas.
Por distintos motivos a man de obra familiar xa non é suficiente para atender
este novo tipo de explotacións e faise preciso contratar persoal externo. Cada día son
máis as granxas que poden ter futuro grazas ao persoal asalariado.
O que debería ser unha boa alternativa ante o desemprego no rural atópase con
un grande inconvinte: non hai oferta de persoal cualificado para traballar nestas
1
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explotacións e existe unha crecente demanda do mesmo. Nalgunhas zonas de forte
actividade leiteira esta falta de persoal cualificado está sendo un grave problema.
A Administración debería ser quen de transformar esta carencia nunha
dupla oportunidade: o sector precisa persoal cualificado para traballar nas explotacións
mais tamén precisa formarse para xestionar equipos e organizar tarefas.
Gandeiras e gandeiros deben enfrontar este reto, ademais de manexar gando e
cultivos, ocuparse da burocracia ligada á actividade. Teñen que incorporar persoal alleo
e xestionar o equipo de xeito que a explotación funcione e sexa rendible.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
1.

Promover accións formativas encamiñadas a que persoas en situación de

desemprego poidan acceder ó mundo laboral no sector agrogandeiro.
2.

Deseñar e poñer a disposición do sector cursos de formación específica

para traballadoras e traballadores de explotacións de vacún de leite, con programas moi
prácticos e horarios axeitados e que redunden nun beneficio real para as persoas
traballadoras e tamén para as explotacións.
3.

Simplificar as trabas burocráticas con que se atopan as explotacións que

optan por contrataren man de obra estranxeira, principalmente no relativo a
regularización de inmigrantes.

2

115435

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

4.

Necesidade de formación específica para estranxeiros en tarefas propias

das explotacións e no referido ó idioma.
5.

Dar saída á desconexión existente entre a formación regulamentada e a

necesidade de man de obra.
6.

Creación de bolsas de emprego para explotacións que permita cubrir a

demanda existente e dar solución a problemas coma a cobertura dos tempos en
vacacións
7.

Deseñar e poñer a disposición do sector cursos de formación específica

para as persoas propietarias das explotacións enfocados á xestión de equipos e tarefas.
8.

Nas axudas á incorporación de xente moza incluír criterios de

puntuación máis favorables para as persoas que presenten formación específica
regulamentada na xestión de explotacións gandeiras.
9.

Habilitar axudas específicas para a contratación de servizos de

substitución naquelas explotacións nas que, pola súa dimensión, non é posible a
contratación de persoal asalariado.”

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/08/2018 10:14:03

María Montserrat Prado Cores na data 27/08/2018 10:14:08

Ana Pontón Mondelo na data 27/08/2018 10:14:10

Olalla Rodil Fernández na data 27/08/2018 10:14:11

Noa Presas Bergantiños na data 27/08/2018 10:14:13

Xosé Luis Bará Torres na data 27/08/2018 10:14:15
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Vázquez Verao e do seu deputado Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A comarca da Barbanza – concellos de Boiro, A Pobra do Caramiñal, Rianxo e
Ribeira – ten unha poboación de 66.672 habitantes, dos cales 14.375 teñen máis
de 65 anos (datos IGE 2017).
A comarca de Muros – concellos de Carnota e Muros – conta con 12.852
habitantes, 4.179 por riba dos 65 anos.
A comarca de Noia – concellos de Lousame, Noia, Outes e Porto do Son – conta
con 33.527 habitantes, dos cales 12.852 teñen máis de 65 anos.

En total, as tres comarcas contan cunha poboación maior de 65 anos de 45.781
persoas.
A rateo recomendada pola OMS en canto a prazas residenciais por cada 100
habitantes maiores é do 5%, o que significaría, no conxunto das comarcas, 2.290
prazas residenciais.

No conxunto das comarcas da Barbanza e de Muros e Noia só hai dous centros
residenciais da terceira idade propios da Xunta: o da Pobra do Caramiñal, con 48
prazas, xestionado directamente, e o de Ribeira, con 106 prazas, xestionado por
Domus VI. A maiores, só hai recursos privados: as vivendas comunitarias para
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persoas maiores en Outes e a residencia privada DomusVI de Noia, con 97
prazas financiadas.

Dende a posta en marcha da residencia da Pobra pola Xunta de Galiza, en 1986,
no Barbanza non aumentou a oferta pública, malia aumentar a poboación maior e
a lista de agarda para este servizo.

En marzo de 2017, o Pleno da Corporación Municipal de Boiro aprobou por
unanimidade unha moción en apoio á construción na finca do Pazo de Goiáns
dunha residencia de persoas maiores.

O Concello de Boiro está a tramitar unha modificación do PXOM na finca
pública do Pazo de Goiáns, para permitir a edificabilidade de 22.000 m², coa
finalidade de ubicar nestes terreos a futura residencia, emprazamento que permite
a ubicación dun servizo destas características con estándares de alta calidade.

O PP de Boiro pretende utilizar este patrimonio municipal para que un suposto
“grupo inversor” execute neles un suposto investimento de 12,5 millóns de euros
para a construción dun centro de atención á terceira idade con servizos de
asistencia, formación e observatorio xerontolóxico, prometendo 200 prazas de
residencia para maiores.

O modelo de prazas privadas de residencias de maiores non é asumible pola
maioría das persoas do noso País, custando cada unha delas unha media de 1.500
€ ao mes.

As persoas xubiladas de Boiro estiveron recollendo sinaturas, acadando máis de
2700 en apenas tres días, o que amosa o gran interese social por este
equipamento.
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A Xunta de Galiza, con competencias exclusivas en materia de “asistencia
social”, entre a cal se atopa o servizo de atención residencial, debe fornecer ás
comarcas de Boiro, Muros e Noia de prazas en residencias de maiores en número
suficiente.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea propón ao
Parlamento a adopción do seguinte acordo:

O Parlamento de Galiza insta á Xunta a:

1. Comprometer financiamento para a construción dunha residencia de maiores
de carácter público no Concello de Boiro.

2. De acordo co Concello de Boiro, impulsar a construción dunha residencia de
maiores de carácter público nos terreos do Pazo de Goiáns, unha vez determinada
a idoneidade da modificación do PXOM.

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
Deputada e voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 27/08/2018 10:30:43

Luis Villares Naveira na data 27/08/2018 10:30:50
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa á atención por parte
da Xunta de Galiza e das administracións implicadas da adecuada conservación e
protección do Cruceiro de Melide.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recentemente, coñecéronse feitos graves no tocante á adecuada conservación e
protección do Cruceiro de Melide, do século XIV, situado nas inmediacións da Igrexa
de San Roque e catalogado, segundo a Xunta de Galiza, como Ben de Interese Cultural.
Na penúltima semana de agosto, ao tocar unha orquestra nas súas inmediacións, volveu
correr perigo. Estes feitos repítense cada ano durante as festas e ten sido denunciado
polo Museo Terra de Melide, que leva anos demandando a insuficiencia da protección.
Habitualmente sitúase unha protección metálica durante as festas mais desta volta por
mor do gran tamaño do escenario, a protección ficou recortada.
Desta volta, após a denuncia pública do Museo, mesmo a Policía Local acudiu
ao lugar, levantando acta, agrandando o máximo posíbel o perímetro de seguridade e
mesmo movendo parte da aparataxe da orquestra, que tiña sido apoiada no pé do
monumento.
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Estes acontecementos son de extrema gravidade e veñen a sumarse a moitas
outras denuncias de semellante índole ao longo do país, froito das carencias de
protección e posta en valor dos cruceiros. Máis aínda, neste caso obsérvase un obvio
incumprimento da lexislación vixente, agravado pola situación urbanística do concello
de Melide. Cómpre recordar que a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de
Galiza recolle no seu Artigo 92 relativo a Hórreos, cruceiros e petos de ánimas recolle
que “Son bens de interese cultural e quedan sometidos ao réxime xurídico previsto para
ese tipo de bens nesta lei, sen necesidade da tramitación previa do procedemento
previsto no seu título I, os hórreos, os cruceiros e os petos de ánimas dos que existan
evidencias que poidan confirmar a súa construción con anterioridade a 1901.”
Así mesmo, o Artigo 38 referente a Contornos de protección subsidiarios que
“Para os monumentos, zonas arqueolóxicas e vías culturais declarados de interese
cultural ou catalogados nos que non se establecese o seu contorno de protección de
modo específico, os contornos de protección subsidiarios nos solos rústicos, nos de
núcleo rural histórico-tradicional ou nos urbanizables estarán constituídos, de forma
subsidiaria, por unha franxa cunha anchura, medida desde o elemento ou vestixio máis
exterior do ben que se protexe, de:
a) 20 metros para os elementos singulares do patrimonio etnolóxico como
hórreos, cruceiros e petos de ánimas, pombais, alvarizas, pesqueiras, muíños, foxos de
lobo ou chozos.”
A instalación dun escenario nese espazo de protección de 20 metros debería
contar coa autorización previa da Dirección Xeral de Patrimonio e ademais, non é o
primeiro ano que se denuncia a súa delicada situación.

2

115443

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

Por estes motivos, desde o Bloque Nacionalista Galego xulgamos precisa unha
maior implicación por parte da Xunta de Galiza.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a elaborar e remitir á Cámara, ao
Concello e Museo de Melide e ás asociacións culturais e patrimoniais a el vencelladas
un informe sobre a situación de conservación patrimonial do Cruceiro de Melide. Así
mesmo, a constituír unha mesa de diálogo con estes axentes e outros que puideran ser
de interese para, no prazo máximo de seis meses, aprobar as melloras de conservación
oportunas e dotalas de orzamento.”

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018

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

Noa Presas Bergantiños na data 27/08/2018 10:55:20

María Montserrat Prado Cores na data 27/08/2018 10:55:24

Ana Pontón Mondelo na data 27/08/2018 10:55:26

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/08/2018 10:55:28

Olalla Rodil Fernández na data 27/08/2018 10:55:29

Xosé Luis Bará Torres na data 27/08/2018 10:55:31
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García, Marcos Cal Ogando e Luís Villares Naveira, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 2.ª, relativa a medidas
de actuación en relación coa situación económico-financeira do Porto da Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Primeiro.- Recentemente o Goberno do Estado, no marco das negociacións no
Consello de Política Fiscal e Financeira, vén de asumir a demanda do goberno
autonómico de Valencia para condonar débeda do Consorcio Valencia 2007, por
un montante duns 350 millóns de euros, débeda derivada da organización da
Copa América, da Fórmula 1 e instalacións para deportes náuticos, e formalizada
daquela nun préstamo ICO.
Esta condonación ao Consorcio Valencia 2007, sen vir acompañada dunha
actuación análoga coa Autoridade Portuaria da Coruña, suporía un agravio
comparativo para Galiza que non se pode tolerar, moito máis cando, como é o
caso, na Coruña a débeda con Portos do Estado (préstamo de 200 millóns de
euros, outorgado en xullo de 2011) tivo por obxecto a execución dunha obra de
infraestrutura portuaria (o porto exterior de Punta Lagosteira), declarado de
interese xeral do Estado.
É un préstamo que, Convenio de Normalización Financeira e Plans de empresa
por medio, pretendia amortizarse coa enaxenación de terreos portuarios, nunha
operación deseñada nos Convenios urbanísticos de 2004. Uns Convenios que na
actualidade deben ser obxecto de imprescindible revisión, tal e como se
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evidencia no consenso político, social e cidadá ao respecto.
Unha condonación que non ten máis impedimento que a vontade política do
Goberno do Estado. Con independencia das diferencias que poden existir entre
causa e forma dos instrumentos de financiamento de Consorcio Valencia 2007 e a
APAC, a realidade é que o Goberno do Estado condona un préstamo ao
Consorcio (entidade de dereito público, na que participa o Estado, a quen está
adscrito, de acordo cos seus Estatutos) e non fai ata o momento o propio coa
APAC, entidade de dereito público dependente de Portos do Estado e, polo tanto,
do Ministerio de Fomento-Goberno do Estado.
Hai mecanismos e procedementos máis que suficientes para que se poida
condonar ese préstamo de 200 millóns que a APAC debe amortizar. Moito máis
nun escenario de maior flexibilidade no réxime europeo de axudas aos portos e
infraestruturas portuarias.

Segundo.- Unha condonación da débeda que tamén se xustifica pola
imposibilidade de xeración dos recursos ordinarios suficientes cos que atender o
custo do servizo da débeda da APAC.
A situación da Autoridade Portuaria da Coruña está caracterizada pola elevada
débeda e carga financeira e a incapacidade da xeración de recursos para reequilibrar a situación e

facer fronte aos vencementos nos próximos anos.

Situación económico-financeira que verase agravada a partir do 2021 cando a
Autoridade Portuaria comece a amortizar o préstamo dos 200 millóns de euros do
préstamo de Portos do estado outorgado para o financiamento do porto exterior e
outras actuacións.
Ante tal panorama, a previsión da Autoridade Portuaria de obtención de recursos
e fluxos de efectivo cos que atender a débeda pasa pola enaxenación privada de
terreos portuarios, procedentes en parte de recheos gañados ao mar e da propia
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desaparición de praias urbanas.
Enaxenacións que ademais de supoñer a privatización de solo público (terreos
gañados ao mar nun caso, antigos bens comunais da cidade, noutro) pretenden
alterar o ben máis prezado da cidade da Coruña, a súa fachada marítima e borde
litoral, ao contemplarse no PXOM unha ordenación urbanística (conveniada no
2004) que proxecta mamotretos de ata 9 plantas de uso terciario, hoteleiro e de
ata 10 plantas de uso residencial nos peiraos a desafectar do actual dominio
público portuario, nos peiraos de Bateria/Calvo Sotelo e San Diego,
respectivamente.
Enaxenacións que, por riba, tampouco darían solución á actual situación
estrutural de débeda do porto da Coruña e ao re-equilibro das contas. Unhas
contas que deben re-axustarse pola acción combinada de plans de ocupación do
porto exterior e do propio volume de tráfico portuario e servizos portuarios
anexos e complementarios, e pola re-negociación e re-financiamento da débeda;
un refinanciamento que co precedente do acontecido agora para o caso de
Consorcio Valencia 2007, debe pasar pola súa condonación e asunción polo
Estado.

Terceiro.- Por outra banda, o contido do protocolo asinado de costas ao Concello
da Coruña, en abril de 2018 entre a Xunta de Galicia, Fomento e a APAC, así
como o Convenio que se anexa ao mesmo, non garante o respecto á vontade
maioritaria de eliminar os intereses especulativos e inmobiliarios da definición e
xestión dos terreos, e mantén a aposta polos Convenios do pelotazo de 2004,
trasladado ao PXOM, coas características antes sinaladas, co pretexto de
financiar o custe da construción do Porto Exterior ou a débeda da Autoridade
Portuaria.
Dito Protocolo mantén a previsión de privatización do espazo portuario para
financiar a débeda da Autoridade Portuaria, e sen que se teñan en consideración
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outras alternativas que posibilita o novo marco europeo de financiamento e de
xestión económico-financieira dos portos,

incluído o da condonación do

principal do préstamo dos 200 millóns, tal e como se dixo anteriormente.

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a :

1) Esixir ao Goberno do Estado a condonación do préstamo de 200 millóns de €
outorgado por Portos do Estado á Autoridade Portuaria da Coruña

para a

construción do Porto Exterior de Punta Langosteira.

2) Realización das xestións oportunas para deixar sen efecto o Protocolo asinado
entre Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento, Portos do Estado e Autoridade
Portuaria de A Coruña, de data 18 de abril de 2018 e, en todo caso, a non asinar o
Convenio que se anexa ao mencionado Protocolo.

3) Sumarse á proposta do Concello da Coruña para crear un Consorcio para a
xestión dos terreos portuarios da cidade da Coruña, xunto co Ministerio de
Fomento-Portos do Estado e a APAC e, no seu caso, outras administracións
públicas.

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018.
Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Luís Villares Naveira
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Deputados e voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 27/08/2018 12:08:07

Marcos Cal Ogando na data 27/08/2018 12:08:16

Luis Villares Naveira na data 27/08/2018 12:08:23
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. A ponte medieval de Ponte Sampaio é un ben cultural de grande valor
histórico-artístico. Lugar de paso dos camiños históricos que unen o norte de Portugal
con Compostela, foi escenario da famosa batalla da guerra contra os franceses e de
moitos outros acontecementos ao longo dos tempos. Como outras moitas pontes, ten
tamén asociado un rico patrimonio inmaterial.
Na actualidade, a ponte cumpre a función de infraestrutura de comunicación
entre Ponte Sampaio e Arcade, tanto para peóns como para automóbiles. E diariamente
é atravesada por un elevado número de peregrinos que percorren o Camiño Portugués a
Compostela, constituíndo un dos principais fitos desta rota pola beleza do conxunto
formado polo río e a ponte.
2. A ponte medieval e a súa contorna teñen diversas carencias que é preciso
corrixir:
- Necesidade de realización de traballos de conservación, mantemento e limpeza
do conxunto, co obxecto de mellorar a súa imaxe.
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- Alumeado anticuado e insuficiente, que sería preciso renovar.
- Proliferación de postes, paneis, placas e outro mobiliario urbano que
distorsiona a harmonía do monumento.
- Estado de abandono do monumento conmemorativo do arranxo do camiño real
entre Santiago e Ponte Sampaio, obra promovida polo arcebispo Malvar a comezos do
século XIX.
- Necesidade de mellora da sinalización para previr os habituais accidentes de
vehículos que danan os petrís.
3. A ponte forma parte do trazado da estrada PO-264, vial autonómico que
atravesa os núcleos urbanos de Ponte Sampaio e Arcade, polo que a súa conservación,
mantemento e reforma é competencia da Xunta de Galiza. No paso desta estrada polo
núcleo urbano de Ponte Sampaio existen numerosas deficiencias en materia de
seguranza viaria, accesibilidade e mobilidade peonil, polo que resulta necesario que a
administración autonómica desenvolva unha actuación integral de mellora que
contemple, por unha parte, o treito comprendido entre o centro de saúde e a ponte
medieval, e, por outra, o treito entre o centro de saúde e o cemiterio. Como exemplo do
deficiente estado do vial pódese salientar a ausencia de pasos de peóns, a deficiente
sinalización, a ausencia de beirarrúas nalgúns treitos, a existencia de beirarrúas que non
cumpren a normativa vixente, e a abundancia de barreiras arquitectónicas.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en comisión:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a
2
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1. Elaborar e executar, no ano 2019, en colaboración cos concellos de
Pontevedra e Soutomaior, un proxecto de conservación, mantemento, limpeza,
iluminación e ordenación da contorna da ponte medieval de Ponte Sampaio.
2. Elaborar un proxecto integral de mellora da estrada PO-264 entre o cemiterio
e a ponte medieval de Ponte Sampaio. Neste proxecto priorizaranse as actuacións
encamiñadas a mellorar a seguranza viaria, a accesibilidade e a mobilidade peonil.”

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/08/2018 11:14:06

María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 11:14:10
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Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 11:14:14

Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 11:14:16

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 11:14:17

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 11:14:25
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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 Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela e
Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
Exposición de motivos
A redución de servizos sanitarios no verán foi debatida como consecuencia
de iniciativas deste Grupo Parlamentario antes do remate do anterior período
de sesións; iniciativas que foron rexeitadas polo Goberno galego e polo
Grupo que o sustenta. Esta redución, realizada sen información obxectiva
contrastada que puidese ser comprobada, afecta de maneira relevante á perda
de atención e de calidade asistencial dos cidadáns quen, partindo dun sistema
xa debilitado pola súa notoria falla de persoal, ven como no verán os seus
servizos perden persoal que non se repón ata nas cuestións máis básicas. A
maiores, esta situación incide especialmente no eido rural, onde o
mantemento dos servizos sanitarios está xa en dúbida constante pola
tendencia do SERGAS e da Consellería de Saúde a minorar a implicación no
seu funcionamento, coa non substitución de médicos de familia e/ou
pediatras e a progresiva tendencia a agrupar poboacións na atención dende os
centros de saúde.
O caso dos Centros de Saúde de Soutomaior non é diferente. No Concello hai
dous centros (un en Soutomaior e outro en Arcade), que suman tres médicos
de familia, un pediatra e tres persoas encargadas de enfermería. O consultorio
de Arcade atende a cupos de 1800 e 1700 cartillas, respectivamente e, como
ocorre en multitude de centros de saúde do rural galego, as substitucións non
se cobren, fundamentalmente no verán e no Nadal. O médico de familia que
está en Soutomaior traballa menos horas pola súa situación administrativa e,
en máis ocasións das desexadas, o único pediatra non está, o que obriga ás
familias a se trasladar á veciña Vilaboa, a uns 10 quilómetros de distancia.
Os cidadáns do Concello están xa fartos.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
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Grupo Parlamentario

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a garantir o servizo
sanitario en atención primaria, tanto para a poboación adulta como para a
infantil, nos Centros de Saúde do Concello de Soutomaior, coa contratación
do persoal necesario para manter o mesmo nivel de asistencia en verán que
no resto do ano.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 28 de agosto de 2018

Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/08/2018 11:31:02
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/08/2018 11:31:11
Julio Torrado Quintela na data 28/08/2018 11:31:20
Noela Blanco Rodríguez na data 28/08/2018 11:31:27
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Comisión, relativa aos incendios de agosto de
2018 no Invernadoiro e as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galiza para a
prevención, extinción e reparación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Situado no Macizo Central ourensán, O Invernadoiro é un espazo protexido coa
categoría de Parque Natural que ten case 6.000 hectáreas e é tamén considerado Rede
Natura. Goza dun importantísimo valor canto á riqueza ambiental pola singularidade da
súa xeomorfoloxía e paisaxe ao que se suma a variedade da súa fauna e flora.
O pasado 22 de agosto de 2018 declaráronse dous lumes activos que afectaban
de forma exclusiva ao territorio do parque natural do Invernadoiro. Segundo a
información da propia Xunta de Galiza as labores de extinción prolongáronse durante
varios días. Posteriormente, o 28 de agosto iniciouse un novo incendio tamén neste
parque. Nese mesmo tempo, existiron diversas denuncias sobre a falta de aplicación das
medidas de prevención de riscos, de seguridade e de coordinación, cuestión que a CIG
levou nunha nova denuncia na Inspección de Traballo, afirmando ademais que a central
elaborara un informe en maio do ano pasado no que se recollían as numerosas
deficiencias detectadas en materia de seguridade e saúde laboral no parque de xestión
pública.
1
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Doutra banda, segundo as informacións públicas emitidas pola propia Xunta de
Galiza, a causa inicial dos lumes podería ter sido unha treboada seca. Cómpre recordar
que estamos a falar dunha zona de difícil acceso, alén de que calquera visita ao Parque
natural ha ser autorizada pola administración.
A protección e salvagarda do noso medio é unha obriga para a Xunta de Galiza e
cómpre avaliar os acontecementos para supervisar se estaban tomadas as medidas
oportunas, se decorreu todo conforme aos protocolos e cales son as actuacións previstas
para a recuperación da contorna afectada.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Comisión:
“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a elaborar un plan de reforzo de
persoal do Parque do Invernadoiro así como un plan específico para a recuperación
ambiental da zona ardida a poñer en marcha con carácter inmediato e orzado
economicamente. En seis meses remitirase á cámara un informe no que se inclúa a
avaliación de danos e a planificación e evolución do programa de restauración.”

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 11:36:32

María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 11:36:38

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 11:36:39

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 11:36:41

Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 11:36:42

Xosé Luis Bará Torres na data 28/08/2018 11:36:44
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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 Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín Fernández
Leiceaga, José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, a través do
seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes.

Exposición de motivos
A loita contra o lume ten que se converter nunha loita de país. Un ano máis, a
pasividade do Goberno da Xunta de Galicia, a súa falla de prevención e a
ausencia de aplicación da alta tecnoloxía á detección de lumes lévanos a
resultados como o acontecido no Parque Natural do Invernadeiro nestes
últimos días. Os dous incendios no parque teñen provocado grandes danos
ambientais.
Este Grupo Parlamentario non pode máis que rexeitar as declaracións da
conselleira de Medio Rural cando dicía que “ningún dos incendios afectan a
unha zona especialmente importante do parque natural, posto que se trata
dunha zona de matogueira baixa”. Estas declaracións son a mellor
manifestación da absoluta ignorancia da conselleira sobre o parque do
Invernadeiro e da inexistencia da conselleira de Medio Ambiente. Os danos
ecolóxicos son moi graves, polo que é necesario comezar con urxencia os
labores de rexeneración ambiental para impedir a desertización das zonas
queimadas. Son previsibles escorrentías, graves procesos erosivos,
desaparición dos solos por arrastres nas áreas de maior pendente e
contaminación de acuíferos. E, como resultado, un empobrecemento do chan.
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:
1º Que deseñe un Plan urxente de rexeneración ambiental das zonas
protexidas de Galicia afectadas polos incendios forestais, incluíndo medidas
e accións para loitar contra os procesos erosivos e para recuperar e rexenerar
os hábitats afectados.
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Grupo Parlamentario

2º Que dote dunha memoria económica a este Plan, detallando os
investimentos e prazos de execución do mesmo para cada unha das
actuacións previstas.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

3º Que restaure as dotacións de servizos básicos que se viron afectadas polos
incendios.
Pazo do Parlamento, 28 de agosto de 2018

Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/08/2018 11:46:08
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/08/2018 11:46:16
Jóse Manuel Pérez Seco na data 28/08/2018 11:46:24
Raúl Fernández Fernández na data 28/08/2018 11:46:40

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

115461

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 Noa Presas Bergantiños, Luis Bará
Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández
e Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión,
relativa á corrección das deficiencias de sinalización e falta de seguridade do
Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo (Ourense).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A ruta da prata ou Camiño Mozárabe é a ruta xacobea de maior
percorrido, conectando o sur da península con Santiago de Compostela
constituíndo a prolongación dunha antiga calzada romana que unía a localidade
de Mérida con Astorga. Esta vía mantívose viva na Alta Idade Media, primeiro
cos visigodos e despois baixo dominación islámica. Posteriormente, na Baixa
Idade Media os e as cristiás mozárabes recristianizárona e comezaron as
peregrinacións desde o sur, tanto desde Andalucía como desde Estremadura. A
día de hoxe é unha ruta moi visitada nos seus diferentes tramos e tamén hai
moitas persoas que fan un anaco dela desde diferentes puntos. Xa na Galiza, esta
ruta ten dous posíbeis itinerarios, un por Laza e outro por Verín, que conflúen no
seu paso pola cidade de Ourense e os seus arredores.

1
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Cómpre recordar que Seixalbo goza da consideración de Núcleo de
Interese Etnográfico. As súas condicións de conservación fan que este núcleo
sexa un valor engadido para as e os visitantes que cheguen a Ourense a través do
Camiño e, ao mesmo tempo, require que o propio Camiño sexa un elemento de
dinamización para a poboación. Porén, a día de hoxe existen varias problemáticas
vencelladas que poden ir en detrimento destes factores de desenvolvemento así
como da seguridade e sinalización do camiño, que repercutirán nunha peor
experiencia tanto para as persoas peregrinas como para aquelas que empregan
este treito do camiño, próximo á cidade, para practicar deporte e actividades de
lecer. A isto súmanse as modificacións no propio recorrido do camiño que se
impuxeron co trazado ferroviario pola falta de permeabilidade entre os núcleos
de poboación por mor da infraestrutura.
Ao abeiro do Plan Director do Camiño contémplase a Liña estratéxica 3:
Conservación e mantemento do Camiño de Santiago que recolle entre as súas
actuacións prioritarias tanto a 3.1 . Mantemento viario, sinalización e seguridade
vial no Camiño de Santiago como a 3.2 Camiño de Santiago accesíbel.
Actualmente, as e os peregrinos que veñen desde o alto de Bemposta
dirección Ourense atravesan a zona da rúa Santa Águeda. En primeiro lugar,
trátase dun tramo confuso e con deficiente sinalización que fan que as e os
peregrinos continúen pola rúa Santa Águeda cara á dereita, con dirección á rúa
camiño do tren no lugar de desviárense lixeiramente cara a esquerda ata atoparse
coa vía do tren. Sería preciso, polo tanto, unha mellora da sinalización neste
punto.

2
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Así mesmo, en segundo lugar, as e os peregrinos ao atopárense coa vía do
tren deben coller en paralelo á vía cara á esquerda un carreiro que desemboca na
estrada Ou-105 e pasar por debaixo dunha ponte sobre a que discorre a vía.
Porén, dunha banda hai unha deficiente sinalización pero tamén un problema de
seguridade evidente (coordenadas 42°18'06.7"N 7°51'15.9"W). Nesta zona pasan
coches a velocidade considerábel hai mala visión tanto para a ou o viandante
(que non ten ningún sinal de advertencia) como para os vehículos (que teñen un
único sinal de advertencia xa na inmediatez do cruce). Non hai tampouco
elemento de seguridade algún (beirarrúa, vallas, espellos…) que permita prever o
paso do vehículo ou da persoa viandante nin velar pola súa protección.
O referido Plan Director contempla a necesidade de priorizar as
intervencións no Camiño de Santiago naquelas situacións nas que, como neste
caso:
- Vese condicionada a seguridade das e dos peregrinos
- Conviven outros elementos de sinalización que dificultan a
identificación do Camiño
- É precisa a eliminación da sinalización ilícita.
Máis aínda, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos facer notar,
ademais, o risco engadido no caso de tratarse de peregrinaxe a cabalo. Por outra
banda, é preciso mellorar a sinaléctica da zona, tamén de cara a poñer en valor a
contorna da Capela de Santa Águeda e indicar que, por exemplo, hai fontes aptas
para o emprego humano, xa que, por mor das deficiencias así como da ruptura no
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camiño que supón a vía e a falta dun paso subterráneo, pasa desapercibida para
moitas das persoas visitantes da ruta.
Por todos estes motivos, o Bloque Nacionalista Galego levou unha
iniciativa a debate ao Parlamento. Desta forma, a Comisión 6ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 6 de xullo de 2018, adoptou os
seguintes acordos relativos á corrección das deficiencias de sinalización e falta de
seguridade do Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo (Ourense)
«O Parlamento galego acorda instar a Xunta de Galicia para que:
1. Acometa, segundo o Plan director do Camiño de Santiago, a mellora da
sinalización da Vía da Prata, no que tamén estará incluído o núcleo de Seixalbo,
prevista para o ano 2019, coa priorización dos puntos críticos.
2. Execute a mellora xa prevista no proxecto promovido pola Xunta de
Galicia de mellora de seguridade viaria na estrada OU-105 en Seixalbo, con
especial atención ao paso por debaixo da ponte da vía do tren, na que se estude a
viabilidade dun paso de peóns nas proximidades segundo a normativa vixente de
seguridade vial, ao tempo que se mellore a sinalización das advertencias de
perigo en ambos os sentidos de circulación.
3. Recorde ao Concello de Ourense as súas obrigas a respecto da roza e
limpeza do mato no perímetro rural e a existencia de ordes de axudas da Xunta
de Galicia para a accesibilidade e sinalización dos distintos recursos turísticos, ás
que se poderá acoller para realizar a sinalización dalgún elemento patrimonial de
interese, como a capela de Santa Águeda.»

4
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Porén, até o momento, non se teñen acadado os resultados agardados.

Por estes motivos, o Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a cumprir de forma
inmediata os acordos emanados da Cámara en xullo de 2018, priorizando aquelas
medidas referentes á seguridade viaria.”

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018

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

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 12:58:41

María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 12:58:45

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 12:58:47

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 12:58:48
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 6ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No que vai de 2018 foron asasinadas no noso país tres mulleres e coñecéronse
múltiples agresións machistas que saltaron aos medios, como por exemplo a agresión
sexual do Armandiña Rock que tivo unha forte resposta tamén a pé de rúa. Co paso dos
anos, grazas á loita de moitas persoas a prol da erradicación da violencia machista
avanzamos colectivamente como sociedade na súa visibilización, un camiño en que tivo
e ten un papel fundamental o traballo mobilizador, crítico e esixente de diferentes
movementos de mulleres na Galiza e no mundo. Un traballo de visibilización, denuncia
e redución que sendo importantísimo, dista aínda de ser colectivo e prioritario para toda
a sociedade e para todas as axendas políticas.
A diagnose e abordaxe da vixencia estrutural das violencias machistas contra as
mulleres debe comprometer ás institucións a destinar maiores recursos económicos,
humanos e materiais para tal fin. Transformar a sociedade reducindo a fortaleza do
patriarcado e superar todas as manifestacións de desigualdade e violencia que sofren as
mulleres debe ser un obxectivo político de primeira orde.
A necesidade de incrementar e mellorar a loita contra as violencias machistas é
unha obriga para toda a sociedade e, de forma particular, para todas as administracións.
1
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Entre as ferramentas das que nos temos dotado desde Galiza salienta a Lei 11/2007, do
27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Se
ben o paso de máis dunha década debe facernos reflexionar sobre aqueles aspectos que
deben ser mellorados, obriga adoptada polo Parlamento Galego nos traballos para o
Pacto Galego contra a violencia machista, tamén o é que debemos ter vixilancia sobre o
cumprimento dos aspectos que recolle. Nese sentido, é fundamental pisar o acelerador
do compromiso económico e orzamentario.

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 6ª:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a incrementar a contía
destinada de forma específica á prevención, tratamento e loita contra a violencia
machista nos vindeiros Orzamentos até chegar cando menos ao 1% do total.”

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018

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

115469

OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus 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
O informe Necesidades de Inversión en Conservación 2017-2018 da Asociación
Española de Carreteras (AEC) ofrece unha diagnose preocupante sobre o estado
actual das estradas estatais, autonómicas e provincias da nosa comunidade. Nin o
firme, nin as sinalizacións verticais e horizontais, nin as barreiras de seguridade
cumpren cos estándares mínimos de calidade. Si os satisfán os elementos de
balizamento, pero en peores condicións que fai uns anos. Para atallar a desfeita
sería preciso inverter case 600 millóns de euros, unha media de 75.236 euros por
quilómetro.
Así, Galicia é a quinta comunidade do Estado que máis volume inversor precisa
–o 8,4% do total de España– para mellorar a súa rede viaria e conseguir que estea
en boas condicións. Se temos en conta o déficit acumulado por quilómetro,
Galicia estaría entón na cuarta posición, case un 9% por enriba da medida estatal.
Segundo o informe, o deficiente pavimento das estradas galegas empeorou dende
2015. Obtén 126 puntos no seu baremo, fronte aos 136 da media nacional,
quedando lonxe do nivel aceptable, que sería a partir de 200, e moi lonxe do
nivel bo, de 300 a 400 puntos. No ano 2015, a rede viaria galega chegaba ata os
134 puntos e o estatal ata os 147, polo que se observa unha caída xeral da
calidade viaria.
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A sinalización horizontal tamén empeorou nos últimos tempos, caendo en Galicia
dos 5,7 puntos aos 4,7 sobre 10, sendo a segunda comunidade coa peor
puntuación, só por diante de Asturias, que ten un 4,4.
Na sinalización vertical, Galicia consegue a peor nota de todo o Estado cun 4,3,
por debaixo do 4, 6 que tiña no 2015.
As barreiras metálicas tamén suspenden cun 4,1.
Só aprobamos en balizas, pero incluso estas viron minguada a súa calidade dende
fai tres anos. Do 8 pasaron ao 6,2.
Isto non sucede por casualidade. O desleixo do goberno autonómico e central
cara a vertebración do noso territorio vén de lonxe. Ano tras ano incórrese no
mesmo agravio, e cada vez se acentúa máis. Basta con ver a inversión no
mantemento das estradas do Estado en Galicia para comprobalo. Dende o ano
2009 ata o 2017 reduciuse ata a terceira parte. Pasouse dos 139,35 millóns
executados aos 45,98 millóns. Deste xeito, como se espera paliar o atraso
histórico que padece Galicia en materia de comunicacións?
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno central a
posta en marcha dun plan específico para reverter a situación de abandono na
conservación das estradas galegas da súa titularidade.
Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2018.
Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
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Deputado e voceiro s. do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 29/08/2018 14:23:08

Antón Sánchez García na data 29/08/2018 14:23:15
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Marcos Cal
Ogando e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate na Comisión 2.ª.
Exposición de motivos
Os sucesivos gobernos do Partido Popular levan moito tempo apostando polo
desmantelamento do ferrocarril tradicional. Os datos son claros ao respecto.
Mentres que o ferrocarril convencional recibe só o 30% da financiación pública,
a alta velocidade acapara o 70% das axudas, sen importar que máis do 95% dos
usuarios e usuarias continúan optando polo primeiro. Isto débese a que as
políticas públicas de infraestruturas e transporte dos gobernos do Partido Popular
non están orientadas á cidadanía e á vertebración do territorio, senón a inflar a
burbulla dos macro-proxectos que favorecen as contas de resultados das
empresas amigas, así como a utilización da chegada da alta velocidade como
elemento de propaganda electoral.
Así é que, entre outras cousas, Galicia é a única comunidade litoral que non
conta cun tren de proximidade, malia ter un espazo apropiado para desenvolvelo.
Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, a Comunidade Valenciana, Murcia e
Andalucía si dispoñen deste servizo, que supón un menor gasto para os seus
usuarios e usuarias, comparado co custe dos servizos rexionais ou de media
distancia galegos, e, ademais, ofrece máis frecuencias e está máis protexido
fronte aos recortes do Estado central. Porén, o Goberno galego non conta con
ningún plan para corrixir este déficit.
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Por se isto fose pouco, os trens que si están en circulación presentan un estado
moi mellorable. O pasado xullo, numerosos viaxeiros e viaxeiras do tren rápido
09173 que fai o traxecto A Coruña-Vigo denunciaron que tiveron que viaxar nun
vagón con altísimas temperaturas sen recibir advertencia previa de ningún tipo. A
situación repetiuse ao longo de máis de unha semana. O día 18 a cousa foi aínda
peor. Cando se intentaba acender o aire acondicionado, activábase a calefacción.
A ausencia dunha temperatura axeitada durante a viaxe fixo que moitos
pasaxeiros e pasaxeiras tiveran que cambiar de asento.
O acontecido é un síntoma máis de que o desleixo do Goberno da Xunta está a
ter efectos moi perniciosos na calidade dos servizos ferroviarios.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno central os
investimentos precisos para arranxar as carencias no servizo ferroviario galego.
Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:
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Marcos Cal Ogando na data 29/08/2018 14:34:04

Antón Sánchez García na data 29/08/2018 14:34:13
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para os seu
debate na Comisión 2.ª.

Exposición de motivos.
O acceso á información mineira está caracterizado en Galiza pola dificultade,
opacidade e obstrución por parte da administración.
Moitos son os precedentes de conflitos debido a esta situación, dos que podemos
destacar ultimamente a sentencia do TSXG de novembro de 2017 por denegar
información acerca do proxecto mineiro de Corcoesto, a admisión a trámite por
parte da ONU dunha queixa por obstaculización no acceso a información sobre
proxectos mineiros ou mesmo os requirimentos da Valedora do Pobo sobre
información requirida en relación á mina de Touro ou as de San Fins.
A petición de información por parte de colectivos que defenden o medio
ambiente ou por parte da cidadanía en xeral está suficientemente xustificada polo
descontrol ambiental nalgúns casos no proceso de explotación ou no proceso de
restauración mineira, en Galiza, como acontece en Lousame, Santa Comba,
Touro ou en explotacións louseiras.
Dita demanda de información por parte da cidadanía está amparada pola
lexislación, pola “Lei 19/2013 de 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno”, a “Lei 1/2016, de 18 de xaneiro de
transparencia e bo goberno”, ou a “Lei 27/2006 de 18 de xullo pola que se
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regulan os dereitos de acceso á xustiza en materia de medio ambiente”, que
incorpora as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE.
Neste contexto a Dirección Xeral de Minas publicou o pasado 20 de agosto a
“INSTRUCIÓN 6/2018, do 3 de agosto, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas,
sobre acceso á información pública en materia de minas”.
Instrución que limita e condiciona, restrinxe, e pretende darlle amparo legal á
obstaculización sistemática no acceso á información dos expedientes mineiros.
En xeral non aporta ningunha concreción máis que a xa contida na lexislación
antes nomeada, pero si introduce limitacións e arbitrariedade na denegación das
solicitudes, coma nos casos en que a Dirección Xeral de Minas as considere
abusivas.
Atópanse no primeiro caso os contidos que teñen que ver coa publicidade e cos
prazos de resolución.
En canto á publicidade e transparencia a Instrución di que a Dirección Xeral de
Enerxía e Minas publicará na web os documentos de carácter ambiental que
formen parte dos expedientes das explotacións "para garantir a transparencia" e
"facilitar o acceso á información aos cidadáns".
Mencionan a obriga de publicitar na web os documentos ambientais dos
expedientes das explotacións, cando é algo que xa se ven facendo e que forma
parte do dereito de avaliación ambiental .
Como di a Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental "O órgano
substantivo adoptará as medidas necesarias para garantir que a documentación
que debe someterse a información pública teña a máxima difusión entre o
público, utilizando os medios de comunicación e, preferentemente, os medios
electrónicos"
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En canto aos prazos de resolución a Instrución é incluso máis limitativa de
dereitos, xa que a ampliación de prazo para resolver, de un mes a dous meses,
dise na Instrución que o esixe "no caso de que o volume ou a complexidade da
información que se solicita o exixan" mentres que na Lei 27/2006 dita
ampliación so pode facerse cando "resulta imposible" resolver no prazo
ordinario do mes.
O aspecto máis negativo da Instrución, e que pretende ser a chave que abra ou
peche o dereito ao acceso á información é o punto Quinto, cando indica a
Instrución que “os actos de exercicio de calquera dereito, sen ningunha
excepción, están sometidos ao límite do abuso de dereito. Concorre abuso de
dereito sempre que estean presentes dous elementos: que o seu exercicio supere
os límites normais do dereito e que se cause un dano a terceiro. Constitúe dano a
terceiro a utilización de recursos humanos, económicos ou técnicos por parte da
Administración para atender unha solicitude que supón unha extralimitación
respecto dos límites normais do dereito de acceso á información pública”.
Con isto preténdese decidir de xeito discrecional cando se denega o acceso a
unha información ou expediente mineiro.
A Instrución pretende servir como amparo legal para a práctica habitual da
Dirección Xeral de Minas de ocultación e obstaculización do dereito á
información.
Por todo o exposto o Grupo parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1) Anular a Instrución 6/2018 de 03 de agosto, da Dirección Xeral de Minas,
sobre o acceso á información pública en materia de minas, publicado no DOG de
20 de agosto de 2018.
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2) Tomar medidas e dotar dos recursos necesarios para garantir unha maior
transparencia e facilidade no acceso á información na tramitación administrativa
en materia de minas.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 30/08/2018 10:03:33

Marcos Cal Ogando na data 30/08/2018 10:03:39
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus 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
O escaso caudal do río Sil fai perigar a fauna e a flora da contorna. Trátase dun
problema recorrente que se produce por mor das abundantes centrais
hidroeléctricas que poboan o principal afluente do río Miño.
Á altura da central hidroeléctrica de San Pedro I, propiedade de Iberdrola, xa
apenas circula auga suficiente para a conservación da fauna piscícola e da flora
da ribeira. Nesta ocasión, débese aos traballos de mantemento que está levando a
cabo a instalación. Non obstante, a empresa defende que está cumprindo en todo
momento co caudal ecolóxico fixado. A Confederación Hidrográfica do Miño
Sil, pola súa banda, corrobora que non se produciu ningunha vulneración neste
sentido. O problema de fondo é que satisfacer o criterio do caudal ecolóxico pode
non ser dabondo para protexer o hábitat da fauna e da flora. Como estamos
comprobando, que Iberdrola cumpra co caudal ecolóxico fixado nos contratos de
concesión e non Plan Hidrolóxico do 2016 non está impedindo que, nalgúns
tramos, o río Sil sexa un fío de auga gris.
Tal e como sinala a asociación Amigos da Terra, as Confederacións hidrográficas
fixan o caudal ecolóxico atendendo unicamente a baremos hidrolóxicos, que
poden non ter en conta a conservación do entorno. Así, cómpre preguntarse se
nesta ocasión, o caudal ecolóxico do río Sil está sendo suficiente para garantir a
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continuidade das especies de fauna e flora ou se estas se viron prexudicadas polas
labores das centrais hidroeléctricas.
Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei:
O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a elaborar un informe sobre o
impacto medioambiental das centrais hidroeléctricas na fauna e na flora da
contorna do río Sil.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 30/08/2018 10:02:18

Antón Sánchez García na data 30/08/2018 10:02:26
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo parlamentar de En Marea a través do seu deputado Luís Villares
Naveira e das súas deputadas Paula Vázquez Verao e Carme Santos Queiruga, ao
abeiro do artigo 160 do Regulamento do Parlamento, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1.ª, sobre a necesidade
de prolongación do plan de recuperación do traballo perdido para a boa marcha,
desconxestionamento e bo funcionamento da xustiza.

Exposición de motivos
A folga no sector xudicial durante tres meses, deixou entre outras consecuencias
moito retraso nos procedementos xudiciais en curso e tamén nos que se foron
tramitando e presentando ao longo da duración da folga. Estes, que están sendo
tramitados neste período, despois do período vacacional do mes de agosto,
cunha dilatación no tempo que fará imposible cumprir os prazos máximos
establecidos nas leis, sen que existan dilacións indebidas.
Os sindicatos con presencia no ámbito xudicial reclaman que se prolongue o plan
de recuperación do traballo perdido, neste mes de setembro e seguintes, e que
por exemplo, nos xulgados do penal de Vigo desatasque as máis de 3000
sentenzas sen executar e outras arredor de 230 sen incoar. Nos meses de xuño e
xullo suspendéronse 40 xuízos dos 102 que se programaran, un 40% das mesmas,
nestes xulgados do penal de Vigo.
Isto sumouse a que co remate das folgas as citacións dos diferentes xulgados
imposibilitou a asistencia por parte da avogacía, ás vistas sinaladas por estar
programadas para os mesmos días e á mesma hora.
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Entre os motivos do colapso xudicial atopamos, entre outras, escaseza de persoal
en cada xulgado, a falta de reposición das prazas amortizadas, que non se
substitúa o persoal durante as vacacións, e outras específicas propias de cada
xurisdición, como o control das penas, o envío a través do correo electrónico da
documentación á fiscalía no caso de procedementos penais, e

a

incompatibilidade entre os diversos programas informáticos de fiscalía e dos
xulgados e da avogacía: fortuny, minerva e lexnet.
No caso do colapso dos xulgados do social de Lugo, este produciuse por a baixa
e non substitución dunha das persoas titulares, e outros, no caso dos penais, que
acumulan macrocausas, engadido a tarefas inxentes como é o escaneo de toda a
documentación no marco do papel cero na xustiza lastran a axilidade ca que
traballa o persoal funcionario, e os medios obsoletos e programas cos que
traballan, que dificultan en moitos casos a súa labor.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en pleno sobre a necesidade de
prolongación do plan recuperación do traballo perdido e para boa marcha,
desconxestionamento e bo funcionamento da xustiza.
Polo exposto o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte Proposición
non de lei:

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1.- Revisar o plan de recuperación de traballo na Administración de Xustiza en
Galicia aprobado en maio para desconxestionar e promover a axilidade e bo
funcionamento desta administración.
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2.- Dotar de persoal suficiente este plan para a súa completa execución.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Paula Vázquez Verao
Carmen Santos Queiruga
Voceiro e deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 30/08/2018 11:02:21

Paula Vázquez Verao na data 30/08/2018 11:02:27

Carmen Santos Queiruga na data 30/08/2018 11:02:31

115485

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 Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Goberno español vén de publicar a Orde na que recolle os suplementos
territoriais en relación ás peaxes de acceso á enerxía eléctrica e que suporán o pago por
parte das persoas consumidoras dos impostos específicos que paguen as empresas
eléctricas pola súa produción. De acordo coa memoria económica que acompaña a
proposta de Orde publicada polo Goberno español, Galiza será quen teña que soportar
un maior prezo como resultado da imposición deses suplementos. Así as cousas, a
contía variará en función do consumo e a potencia contratada.
Para o BNG, a Orde é un atentado ao autogoberno galego e unha nova estafa ás
galegas e galegos. Ademais, é o reflexo da inacción do Goberno de Feijóo que rexeitou
en numerosas ocasións as propostas do BNG para recorrer tanto a modificación da
normativa eléctrica que converteu en obrigatorio a inclusión nas peaxes eléctricas dos
suplementos territoriais aprobada a través do Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo,
de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade,
como as Ordes ditadas en aplicación destas. As medidas do goberno galego chegaron
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tarde e teñen sido insuficientes, ademais de non ter emprendido negociación política
algunha neste tempo.

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 3ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a defender os intereses das
galegas e galegos e a recorrer Orde presentada polo Goberno central a respecto dos
suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica
correspondentes ao exercicio 2013, por atentar contra as competencias galegas en
materia de tributación ambiental e por seren contrarias para os intereses da economía
galega.”

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 11:00:44

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 11:00:49

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 11:00:51

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 11:00:52

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 11:00:54

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 11:00:55

3

115488

OFICINA PARLAMENTAR

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O persoal da empresa Maderas Iglesias iniciou o pasado 28 de agosto unha folga
indefinida para denunciar os reiterados incumprimentos de compromisos por parte da
dirección da empresa e os impagos dos salarios, tanto no que atinxe a mensualidades
como pagas extras. No momento do inicio da folga a empresa adebedaba a nómina e
mais e a extra correspondente a xullo, así como a paga extra de nadal de 2017.
Esta situación súmase á conxelación salarial que sofre o cadro de persoal nos 8
últimos anos, que na práctica supón unha importante merma de poder adquisitivo.
Ademais, os traballadores e traballadoras demandan a reactivación das negociacións
para un novo convenio, xa que o anterior venceu en decembro de 2014.
Despois dos enormes sacrificios dos últimos 10 anos e da loita que
protagonizaron nos últimos meses en defensa da continuidade e da viabilidade da
empresa, o persoal ve con preocupación a falta de información e de compromisos por
parte da propiedade. E tamén botan en falta unha maior implicación do goberno galego,
en cumprimento do acordo parlamentario do pasado mes de outubro de 2017.

1
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Cómpre ter en conta que Maderas Iglesias conta con máis de 200 postos de
traballo, na súa maioría mulleres, da zona sur da provincia de Pontevedra, unha área que
está a sufrir un acelerado proceso de desindustrialización e na que resulta vital manter
proxectos empresariais con emprego estábel e de calidade. Máis nun sector como o da
madeira e a tarima flotante que ten posibilidades de consolidación e de expansión.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a impulsar medidas para garantir
a continuidade e a viabilidade de Maderas Iglesias e a apoiar as reivindicacións salariais
e laborais do persoal da empresa.”

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018

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

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 11:47:32

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 11:47:36

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 11:47:38

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 11:47:39

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 11:47:40

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 11:47:42
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus 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 Valedora do Pobo volveu reclamar que Audasa levante as barreiras das peaxes
cando se produzan embotellamentos. Xa o fixera na primavera, pero a
concesionaria non se molestou nin sequera en contestar. Os argumentos que
esgrime nesta ocasión a Valedora son os mesmos que xa expuxo a última vez, e
que mesmo Feijóo considerou razoables: cando o servizos das autopistas non é o
que lles corresponde, iso ten que afectar aos pagos que fan os condutores e
condutoras.
A situación de colapso permanente non e nova. Dende que o 31 de decembro o
Ministerio de Fomento inaugurou unha ampliación da ponte de Rande que
obviamente non estaba rematada, estanse a producir atascos interminables.
Ademais de pola Valedora, a situación foi denunciada polos concellos afectados
(Vigo, Redondela, Cangas e Moaña), así como pola Cámara de Comercio e a
Confederación de Empresarios, que fixeron fincapé nos prexuízos tremendos que
está tendo no tecido económico e empresaria a pésima xestión da concesionaria.
Facéndose eco do anterior, a Fiscalía de Pontevedra decidiu abrir dilixencias para
investigar os continuos colapsos que sofre a AP-9 por mor das obras de
ampliación na ponte de Rande e nos enlaces de Cangas e Teis, executadas por
Audasa. A investigación podería culminar cunha Acción Colectiva de Cesación
por parte da Fiscalía de Pontevedra co obxecto de solicitar á empresa
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concesionaria a indemnización ou restitución aos usuarios afectados polas
cantidades aboadas durante os atascos.
Trala toma de posición dos concellos, dos empresarios, dos transportistas, dos
condutores e condutoras, da Valedora do Pobo e da Fiscalía, incluso o Presidente
da Xunta se pronunciou ao respecto. Cómpre dicir que non foi sen tempo. Así,
Núñez Feijóo manifestouse a favor de que as retencións repercutisen na tarifa,
facendo súa a argumentación dos axentes mencionados.
Como nos ten acostumados, as declaracións de Feijóo arrastraron un poso de
hipocrisía e oportunismo que é moi difícil ignorar, xa que o Goberno da Xunta
forma parte da comisión da AP-9 que creou Fomento. O lugar para defender a
eliminación das peaxes era esa comisión, pero ou ben o Partido Popular non o
fixo, ou ben o fixo, pero carece da capacidade política para facerse valer ante
Audasa.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a esixir, na Comisión da AP9, o
levantamento das barreiras cando se produzan atascos e a devolución do importe
das peaxes ás usuarias no caso de que sufran retencións unha vez feito o
pagamento.
Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sanchez García
Deputado e voceiro s. do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 30/08/2018 11:43:53

Antón Sánchez García na data 30/08/2018 11:43:59
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Marcos
Cal Ogando e Antón Sánchez Garcia, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate na Comisión 2.ª.
Exposición de motivos
Vimos de coñecer dúas noticias contraditorias que atinxen á autovía A-52. Por
unha banda, o Ministerio de Fomento iniciou a redacción do proxecto do último
tramo da autovía das Rías Baixas, entre Porriño e Vigo. Por outra banda, ante a
falta de proxectos para renovar o pavimento e acabar coas fochancas que se
atopan ao longo de 42 quilómetros, o Ministerio decidiu limitar a 100
quilómetros por hora dous tramos da autovía A-52, en Monterrei e Xinzo. Así,
mentres que por unha banda se mellora o servizo da autovía, por outro se recorta.
No que respecta ao tramo Vigo-Porriño, Fomento propuxo un tramo de
aproximadamente 15 quilómetros de novo trazado que chegaría ata a cidade
olívica. A obra levaría entre tres e catro anos, cunha inversión estimada de 600
millóns de euros. Unha vez realizada, reduciría o tempo de viaxe a Ourense entre
5 e 10 minutos.
Agora ben, se o que se quere e potencia a A-52, non ten ningún sentido inverter
nun tramo ao mesmo tempo que se desatenden os demais, moitos dos cales levan
anos reclamando unha mellora urxente.
O desleixo que, novamente, demostran as administracións cara a vertebración do
territorio e, en particular, cara a conexión do interior de Galicia co resto do
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territorio, non sorprende, pero constitúe unha nova decepción. Non deberíamos
incorrer unha e outra vez nos mesmos errores.
Galicia en xeral e Ourense en particular precisan unha mellora urxente das súas
comunicacións por carreteira. A Xunta debería comezar por garantir estradas
seguras, ben pavimentadas e sen fochancas, que melloren o tránsito de
transportistas e condutores.
Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a reclamar ao Ministerio de
Fomento a mellora do trazado ourensán da A-52.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 30/08/2018 12:48:22
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Antón Sánchez García na data 30/08/2018 12:48:31
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A finais do pasado curso, a Consellaría de Educación fixo pública a decisión de
pechar a escola unitaria de San Mateo de Oliveira, pertencente ao CRA A Picaraña de
Ponteareas, debido ao descenso da matrícula por debaixo dos 6 alumnos.
Tanto o concello de Ponteareas como a comunidade escolar demandaron a
continuidade desta escola tanto por razóns pedagóxicas como sociais. Malia o descenso
puntual na matrícula no presente curso, existen datos demográficos (incremento da
natalidade) que avalan a continuidade do centro e a recuperación da matrícula nos
cursos vindeiros.
Para paliar a situación creada no presente curso, concello e comunidade escolar
propuxeron a ampliación dos estudos de 1º e 2º de Primaria na escola de San Mateo,
unha medida apoiada polos pais e nais afectadas e que xa se aplicou noutros casos como
medida temporal para evitar peches de escolas rurais.
Cómpre ter en conta que a dotación de equipamentos e servizos nas áreas rurais
é vital para fixar poboación e evitar o declive demográfico, xunto con medidas de
activación económica e creación de emprego. A este respecto dáse o contrasentido de
1
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que a Xunta de Galiza publicita campañas como “Ruralízate” mentres pecha e promove
o deterioro de servizos sociais, educativos e sanitarios nas áreas rurais.
Por outra parte hai que ter en conta que o concello de Ponteareas realizou nos
últimos anos importantes investimentos na mellora da escola: nova instalación eléctrica,
cambio de ventás, reparación de cuberta, mellora do acceso ao centro, dotación de
xogos infantís, horta…
Nos pasados días o concello de Ponteareas, o colectivo de nais e pais e diversas
entidades da parroquia presentaron escritos e 1.167 sinaturas diante da consellaría de
educación apoiando estas medidas.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 4ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a manter a escolarización na
escola unitaria de San Mateo de Oliveira, tendo en conta que no presente curso se
produciu unha baixada puntual na matrícula e que existen datos que acreditan a
recuperación da mesma nos cursos 2019-2020 e 2020-2021. Asemade, insta ao goberno
galego a estudar a posibilidade manter na escola o alumnado de 1º e 2º de primaria,
respondendo á demanda realizada polo concello, comunidade educativa e entidades
sociais da parroquia.”

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 12:55:43

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 12:55:48

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 12:55:50

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 12:55:51

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 12:55:53

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 12:55:54
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Marcos
Cal Ogando e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 2.ª.
Exposición de motivos
O Partido Popular leva anos apostando polo desmantelamento do ferrocarril
tradicional. Así, non é de estrañar que en apenas cinco anos o tren que realiza o
traxecto A Coruña-Ferrol perdera un 43% dos seus usuarios. A tendencia é clara
dende o 2013, ano no que comezou o descenso de viaxeiros e viaxeiras. De feito,
podemos observar un curioso contraste arredor desta data. Dende o 2005 ata o
2012 o número total de usuarios era de case 100.000. A partir de entón e ata o
ano 2016, a cifra caeu ata aproximadamente a metade.
O Partido Popular aplicou a tesoira ao ferrocarril no ano 2013, o que supuxo o
peche de 30 estacións e apeadeiros e a supresión de frecuencias en moitas liñas.
Nesas datas, retiráronse 20 trens semanais entre Ferrol e A Coruña e pecháronse
os apeadoiros de Franza, en Fene, e de Paderne. Neda, Barallobre, Cecebre e
Cambre tiveron que conformarse dende entón cun único servizo.
A diminución de viaxeiros e viaxeiras afectou a tódalas estacións, dende A
Coruña, O Burgo, Elviña.... ata Ferrolterra, aínda que algunhas o sufriron máis
que outras. Cambre e Neda, por exemplo, viron descender o seu número de
usuarios nun 85%, pasando dos 1.500 e os 1.000 viaxeiros anuais aos 200.
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A isto hai que sumar o agravio histórico que supón o feito de que Galicia sexa a
única comunidade litoral que non conta cun tren de proximidade, malia ter un
espazo apropiado para desenvolvelo. Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, a
Comunidade Valenciana, Murcia e Andalucía si dispoñen deste servizo, que
supón un menor gasto para os seus usuarios e usuarias, comparado co custe dos
servizos rexionais ou de media distancia galegos, e, ademais, ofrece máis
frecuencias e está máis protexido fronte aos recortes do Estado central. Porén,
non hai ningún plan sobre a mesa para corrixir este déficit.
Con este panorama, é urxente inverter a orde de prioridades no que respecta aos
investimentos ferroviarios. Na actualidade, o ferrocarril convencional recibe o
30% da financiación pública, mentres que a alta velocidade acapara o 70% das
axudas, sen importar que máis do 95% dos usuarios e usuarias continúan optando
polo tren tradicional. Isto débese a que as política públicas de infraestruturas e
transporte dos gobernos do Partido Popular non están orientadas á cidadanía e á
vertebración do territorio, senón a inflar a burbulla dos macro-proxectos para
favorecer as contas de resultados das empresas amigas. Isto ten que mudar de
inmediato.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:


Establecer un servizo público de tren de proximidade entre A Coruña e
Ferrol que amplíe horarios e as frecuencias para facelo socialmente
rendible e economicamente viable.



Realizar investimentos neste traxecto para recuperalo do seu abandono.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018.
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Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputado e voceiro s. do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 30/08/2018 13:03:45

Antón Sánchez García na data 30/08/2018 13:03:59
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A innovación nos orzamentos da Xunta de Galiza ten un recorte acumulado
dende 2009 de 149 millóns de euros. Neste sentido, cabe salientar que o programa máis
relevante “Plan galego de investigación” perdeu ata 173 millóns de euros na era Feijóo.
Así mesmo, unha área que debera ser prioritaria, tamén salientou pola súa baixa
execución orzamentaria no Plan galego de I+D+i en todo o período Feijóo, cunha media
que non chega ao 80%. Tamén, a súa Consellería, responsábel do impulso da
innovación presenta ano tras ano unha execución realmente baixa, cunha media do 60%.
Por execución orzamentaria entendemos a porcentaxe que supoñen as obrigas
recoñecidas en relación aos créditos vixentes (créditos finais). Xa que logo, representa
as obrigas divididas polos créditos vixentes, expresadas en porcentaxe. O orzamento da
Xunta de Galiza tivo un grao de execución no ano 2017 do 95,8%, polo tanto menor que
o do 2016, que foi do 96,6%. A pesares deste relativamente alto grao de execución, este
non é homoxéneo.
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No que ten a ver cos programas de gasto, a pesares da alta execución global, hai
programas que presentan unha execución bastante baixa, o que a bo seguro impide
acadar os obxectivos que o programa ten explicitado.
Destaca a baixa execución do “Plan Galego de I+D+i” cunha execución do 77,4,
unha execución menor ao 81,3% rexistrada no 2016, e do programa de “apoio a
modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación” cunha
execución do 74,9%, o que nos amosa o escaso compromiso do goberno galego coa
innovación.
Como consecuencia a realidade é que non se fortaleceron e consolidaron as
infraestruturas e capacidades de I+D+i e afondouse na perda de talento investigador,
como amosan indicadores como a perda do persoal de I+D na administración pública e
no ensino superior dende o 2009, con caídas do 17,6% e do 14,7% respectivamente.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 3ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a incrementar o seu esforzo
investidor canto a investigación, innovación e desenvolvemento comprometéndose a
incrementar até o 1.5% do PIB no ano 2019 co obxectivo de chegar ao 2% no ano
2020.”

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 12:48:13

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 12:48:17

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 12:48:19
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Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 12:48:23
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

O cadro de persoal do Grupo Norte, que xestiona a Central de Coordinación da
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galiza 061, iniciou a comezos de agosto
unha campaña de mobilizacións para lograr unha compensación xusta polo traslado
forzoso desde Compostela á Estrada.
Logo de suspender a folga indefinida convocada e iniciar negociacións coa
empresa, ao longo do mes de agosto tiveron lugar varias xuntanzas de negociación. Na
última delas, que se produciu o mércores 22 de agosto, a empresa informou á
representación de traballadores e traballadoras que lles resultaba imposíbel a
interlocución coa administración autonómica por estar de vacacións as persoas
responsábeis. Esta situación provoca na práctica que non se lle poidan trasladar á
administración as demandas do persoal.
Para o BNG resulta absolutamente inadmisíbel que as persoas responsábeis das
urxencias sanitarias estean de vacacións mentres se dá unha situación de conflito laboral
nun servizo de máximo interese público.

Polo anteriormente exposto formúlase a seguinte interpelación:
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1. Que seguimento se fixo desde a Xunta de Galiza da convocatoria de folga e
das negociacións para resolver o conflito laboral do persoal da central de coordinación
do 061?
2. Por que, logo da xuntanza do 22 de agosto, a empresa non puido contactar
con ningunha persoa responsábel da administración para trasladarlle as demandas do
persoal?
3. Ten previsto o goberno galego atender as xustas demandas de traballadoras e
traballadores dunha compensación polo traslado forzoso de Compostela á Estrada?

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 24/08/2018 11:01:11

María Montserrat Prado Cores na data 24/08/2018 11:01:16

Ana Pontón Mondelo na data 24/08/2018 11:01:18

Xose Luis Rivas Cruz na data 24/08/2018 11:01:19

Olalla Rodil Fernández na data 24/08/2018 11:01:20

Noa Presas Bergantiños na data 24/08/2018 11:01:22
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Partido dos
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Luís Manuel Álvarez Martínez, Concepción Burgo López e Abel Losada
Álvarez deputados e deputada 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 grave crise demográfica que sofre Galicia e que afecta fundamentalmente
ao mundo rural, supón necesariamente a perda de alumnos e a conseguinte
redución de unidades nos centros educativos, incluso o peche dalgún deles, o
que dá lugar a situacións graves que deberan ser corrixidas á maior
brevidade, posto que se trata dun asunto de país.
A redución de oferta educativa nos concellos afonda, aínda máis, no
progresivo desmantelamento de servizos públicos, como xa ten denunciado
en repetidas ocasións este Grupo Parlamentario.
No caso do Concello de Ponteareas, a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria ven de modificar a composición do Colexio Rural
Agrupado (CRA) A Picaraña, que presta un servizo educativo fundamental
nas parroquias deste Concello. Esta modificación supón:
1. A redución dunha unidade de educación infantil na escola de A
Portela.
2. A supresión da escola de San Mateo de Oliveira.
3. A supresión de cinco postos de mestras e mestres de educación
infantil.
As anteriores modificacións fanse nun contexto no que o Concello ten
investido preto de 18.000 € en distintas tarefas de mantemento e adecuación
das instalacións da escola de San Mateo de Oliveira nos últimos tres anos e
ademais conta co rexeitamento unánime da corporación municipal, o que
inclúe ao Partido Popular.
O anterior é consecuencia de que se sabe que, aínda que a escola de San
Mateo de Oliveira non reunise para o curso próximo o mínimo esixido para o
seu mantemento, si que o faría para o seguinte, co que o seu peche podería
terse evitado xa que resulta de todo punto inverosímil que a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria volva a poñer en
funcionamento esta escola.
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O certo é que hai una aforro de cinco postos de traballo (e polo tanto cinco
profesionais que deixan de formar alumnos de educación infantil no rural do
Concello de Ponteareas) e un desmantelamento de servizos públicos
claramente evitable (e polo tanto unha falla de compromiso político
evidente).

Ante a situación exposta, os deputados e a deputada que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:

1. Coñece a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria a previsión de matrícula da escola de San Mateo de
Oliveira, pertencente ao CRA A Picaraña de Ponteareas para o curso
2019/2020?
2. Podería manterse en funcionamento esa escola se non se aplicase
exclusivamente a demanda existente para o próximo curso
2018/2019?
3. Considera coherente o goberno galego este tipo de actuacións co feito
de repetir permanentemente que esta é a lexislatura do rural?

Pazo do Parlamento, 24 de agosto de 2018
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 24/08/2018 11:41:54
Maria de la Concepción Burgo López na data 24/08/2018 11:42:02
Abel Fermín Losada Álvarez na data 24/08/2018 11:42:12
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández,
Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

O escurantismo mostrado pola Consellería de Medio Rural a respecto da xestión
da praga da vesperiña do castiñeiro malia a problemática xerada, unido á derrota e
inacción amosadas na xestión da praga da velutina, fan crecer a alarma, preocupación e
sensación de abandono na poboación galega, en especial da que reside no medio rural.

Por isto formúlase a seguinte interpelación:
Que medidas tomou, está a tomar ou pensa adoptar, esa Consellería para atallar
os efectos destas dúas pragas e transmitir unha mensaxe en positivo a respecto da
evolución das mesmas á poboación afectada?

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 24/08/2018 12:54:54

María Montserrat Prado Cores na data 24/08/2018 12:54:59

Ana Pontón Mondelo na data 24/08/2018 12:55:00

Olalla Rodil Fernández na data 24/08/2018 12:55:02

Noa Presas Bergantiños na data 24/08/2018 12:55:03

Xosé Luis Bará Torres na data 24/08/2018 12:55:04
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

Galiza experimentou nos últimos anos unha perda importante de explotacións
gandeiras de vacún de leite co conseguinte efecto negativo no emprego e
despoboamento do medio rural. As que continúan coa actividade precisan
redimensionarse optando moitas veces pola agrupación. Así é que a día de hoxe a
porcentaxe de sociedades de distinto tipo (SAT, SC, SL, SCG) representan cada vez
unha porcentaxe máis elevada.
A dinámica laboral destas explotacións mudou moito do que ata agora
funcionaba nas explotacións familiares. A estrutura territorial e de instalación así como
a especialización obriga a que algunhas tarefas sexan externalizadas. Así ocorre cos
cultivos de forraxes e tamén en grande medida na recría de xovencas.
Por distintos motivos a man de obra familiar xa non é suficiente para atender
este novo tipo de explotacións e faise preciso contratar persoal externo. Cada día son
máis as granxas que poden ter futuro grazas ao persoal asalariado.
O que debería ser unha boa alternativa ante o desemprego no rural atópase con
un grande inconvinte: non hai oferta de persoal cualificado para traballar nestas
explotacións e existe unha crecente demanda do mesmo. Nalgunhas zonas de forte
actividade leiteira esta falta de persoal cualificado está sendo un grave problema.
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A Administración debería ser quen de transformar esta carencia nunha
dupla oportunidade: o sector precisa persoal cualificado para traballar nas explotacións
mais tamén precisa formarse para xestionar equipos e organizar tarefas.
Gandeiras e gandeiros deben enfrontar este reto, ademais de manexar gando e
cultivos, ocuparse da burocracia ligada á actividade. Teñen que incorporar persoal alleo
e xestionar o equipo de xeito que a explotación funcione e sexa rendible.

Por todo o exposto formúlase a seguinte interpelación:
1- Que pensa facer o goberno diante a demanda de man de obra cualificada para
explotacións leiteiras e a escaseza de oferta?
2- Ten previsto algún tipo de accións formativas encamiñadas á capacitación de
persoal laboral no sector agrogandeiro?
3- Ten previsto a Xunta de Galicia accións encamiñadas a dar solucións á
problemática burocrática, de formación laboral e idiomática a respecto da contratación
de inmigrantes?
4- Ten previsto dar saída á desconexión existente entre a formación
regulamentada e a necesidade de man de obra?
5- Pensa facer algo a respecto da creación de bolsas de emprego para
explotacións que permita cubrir a demanda existente e dar solución a problemas coma a
cobertura dos tempos en vacacións?
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6- Está disposta a deseñar e poñer a disposición do sector cursos de formación
específica para as persoas propietarias das explotacións enfocados á xestión de equipos
e tarefas?
7- Vería ben, nas axudas á incorporación de xente moza, incluír criterios de
puntuación máis favorables para as persoas que presenten formación específica
regulamentada na xestión de explotacións gandeiras?
8- Ten previsto habilitar axudas específicas para a contratación de servizos de
substitución naquelas explotacións nas que, pola súa dimensión, non é posible a
contratación de persoal asalariado?

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Xose Luis Rivas Cruz na data 27/08/2018 10:21:22

María Montserrat Prado Cores na data 27/08/2018 10:21:29

Ana Pontón Mondelo na data 27/08/2018 10:21:31

Olalla Rodil Fernández na data 27/08/2018 10:21:32

Noa Presas Bergantiños na data 27/08/2018 10:21:34

Xosé Luis Bará Torres na data 27/08/2018 10:21:35
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Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte INTERPELACIÓN.

Os datos achegados polo INE sobre transmisións de dereitos de propiedade, nos
que se recollen os datos acumulados do primeiro semestre de 2018, que reflicten
a porcentaxe de transmisións correspondentes á vivenda protexida, deixan en
evidencia os efectos altamente negativos da política nos últimos anos sobre a
vivenda e, singularmente, sobre a vivenda de protección. Galiza é a comunidade
do Estado, agás as CCAA insulares, que presenta unha menor porcentaxe de
vivenda protexida.

Táboa 1.

115518

A política liberalizadora do mercado do solo e da vivenda, a rebaixa na
porcentaxe de edificabilidade destinada a Vivenda Protexida, plasmada na Lei
8/2012 de vivenda de Galiza, o abandono do IGVS das políticas de construción
de vivenda protexida e a baixísima execución, ano tras ano, dos orzamentos
destinados a vivenda, tradúcense nun mercado no que pouco máis do 4% do total
de vivendas son protexidas, menos da metade da media estatal.
E isto non é algo accidental, casual ou puntual, senón que a evolución estatística
demostra e evidencia a decisión da Xunta e do Partido Popular de acabar coa
vivenda protexida. Os datos relativos ao número de vivendas iniciadas e a súa
porcentaxe sobre o total, no período de goberno de Feijóo son dabondo
elocuentes.
Táboa 2
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En 2015 e 2016 iniciáronse en Galiza 5 e 4 vivendas respectivamente, que
representaron o 0,30% e 0,19 % do total das iniciadas, entre 35 e 50 veces menos
que na media do Estado, onde se iniciou neses mesmos anos un 10,49 % e un
10,48% de vivenda protexida sobre o total.
Son unhas cifras escandalosas que se suman a unha paupérrima construción de
vivenda de promoción pública por parte da Xunta de Galicia, unha política de
abandono que se fixo efectiva durante os peores anos da crise, onde houbo miles
de desafiuzamentos e cando a xente expulsada dos seus fogares que non tivo o
apoio da Xunta e dun solvente parque público de vivenda.
Hai que lembrar que, en 2017, volveron incrementarse, segundo os datos do
CXPX, os desafiuzamentos en Galiza e segue habendo grandes dificultade de
acceso a unha vivenda para amplas capas da poboación. Unha situación de
desprotección dun dereito básico «que non se solucionará si non se mudan as
políticas que vén mantendo a Xunta de Galicia.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Interpelación:
1) Como valora o Goberno galego a estatística sobre vivenda protexida en Galiza
dende o ano 2009?
2) Contempla algún cambio substancial nas políticas de vivenda protexida en
Galiza?
3) Considera que a rebaixa da reserva de solo que permitiu a Lei 8/2012, de
Vivenda de Galiza tivo efectos positivos?

115520

4) Pensa modificar este aspecto para cumprir cando menos coas porcentaxes
establecidas na Lei estatal de vivenda , RDL 7/2015 polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana, do 30% como mínimo?
Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018.

Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 27/08/2018 12:55:37

Marcos Cal Ogando na data 27/08/2018 12:55:44
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

A Comisión 1ª do Parlamento galego, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, na súa sesión do 3 de outubro de 2017, adoptou o seguinte acordo
unánime:
“O Parlamento de Galicia insta ao goberno galego a
1. Negociar co arcebispo de Santiago, no marco da comisión mixta Xunta-Igrexa
Católica, a retirada da inscrición franquista da igrexa de Santiago de Cangas antes de
finais de 2017.
2. Estender esta negociación a outras inscricións similares que aínda
permanecen nas fachadas das igrexas, co obxecto de que se retiren no prazo máis breve
posíbel.
3. No caso de que a igrexa católica non amose disposición, de acordo co
establecido na lei 52/2007, de 26 de decembro, (…), coñecida como lei de memoria
histórica, e a Lei 5/2016, de 4 de maio, de patrimonio cultural de Galiza, iniciar os
correspondentes expedientes para ordenar a retirada das citadas inscricións,
considerando a súa dobre condición de símbolos de exaltación do franquismo e de
atentados contra o patrimonio”.
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Transcorridos 10 meses do devandito acordo, formúlase a seguinte
interpelación:
-Que xestións realizou a Xunta de Galiza para o cumprimento deste acordo
parlamentar?
-Por que aínda non se retirou a inscrición franquista da igrexa de Santiago de
Cangas?
-En que prazo está previsto dar cumprimento ao acordo parlamentar?

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/08/2018 10:57:58
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María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 10:58:03

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 10:58:04

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 10:58:06

Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 10:58:07

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 10:58:09
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín Fernández Leiceaga, José Manuel Pérez
Seco e Raúl Fernández Fernández 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.
A loita contra o lume ten que se converter nunha loita de país. Un ano máis, a
pasividade do Goberno da Xunta de Galicia, a súa falla de prevención e a
ausencia de aplicación da alta tecnoloxía á detección de lumes lévanos a
resultados como o acontecido no Parque Natural do Invernadeiro nestes
últimos días. Os dous incendios no parque teñen provocado grandes danos
ambientais.
Este Grupo Parlamentario non pode máis que rexeitar as declaracións da
conselleira de Medio Rural cando dicía que “ningún dos incendios afectan a
unha zona especialmente importante do parque natural, posto que se trata
dunha zona de matogueira baixa”. Estas declaracións son a mellor
manifestación da absoluta ignorancia da conselleira sobre o parque do
Invernadeiro e da inexistencia da conselleira de Medio Ambiente. Os danos
ecolóxicos son moi graves, polo que é necesario comezar con urxencia os
labores de rexeneración ambiental para impedir a desertización das zonas
queimadas. Son previsibles escorrentías, graves procesos erosivos,
desaparición dos solos por arrastres nas áreas de maior pendente e
contaminación de acuíferos. E, como resultado, un empobrecemento do chan.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados asinantes interpelan o
Goberno galego nos seguintes termos:

1.- Vai deseñar o Goberno da Xunta de Galicia un Plan urxente de
rexeneración ambiental, con memoria económica, das zonas protexidas de
Galicia afectadas polos incendios forestais?
2.- Cales foron os danos ambientais provocados polos incendios destes
últimos días Parque Natural do Invernadeiro?
3.- Cantas hectáreas foron queimadas?
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Grupo Parlamentario

Pazo do Parlamento, 28 de agosto de 2018

Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo na data 28/08/2018 11:44:01
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/08/2018 11:44:09
Jóse Manuel Pérez Seco na data 28/08/2018 11:44:17
Raúl Fernández Fernández na data 28/08/2018 11:44:25
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

O persoal da empresa Maderas Iglesias iniciou o pasado 28 de agosto unha folga
indefinida para denunciar os reiterados incumprimentos de compromisos por parte da
dirección da empresa e os impagos dos salarios, tanto no que atinxe a mensualidades
como pagas extras. No momento do inicio da folga a empresa adebedaba a nómina e
mais e a extra correspondente a xullo, así como a paga extra de nadal de 2017.
Esta situación súmase á conxelación salarial que sofre o cadro de persoal nos 8
últimos anos, que na práctica supón unha importante merma de poder adquisitivo.
Ademais, os traballadores e traballadoras demandan a reactivación das negociacións
para un novo convenio, xa que o anterior venceu en decembro de 2014.
Despois dos enormes sacrificios dos últimos 10 anos e da loita que
protagonizaron nos últimos meses en defensa da continuidade e da viabilidade da
empresa, o persoal ve con preocupación a falta de información e de compromisos por
parte da propiedade. E tamén botan en falta unha maior implicación do goberno galego,
en cumprimento do acordo parlamentario do pasado mes de outubro de 2017.
Cómpre ter en conta que Maderas Iglesias conta con máis de 200 postos de
traballo, na súa maioría mulleres, da zona sur da provincia de Pontevedra, unha área que
está a sufrir un acelerado proceso de desindustrialización e na que resulta vital manter
1
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proxectos empresariais con emprego estábel e de calidade. Máis nun sector como o da
madeira e a tarima flotante que ten posibilidades de consolidación e de expansión.

Polo exposto formúlase a seguinte interpelación:
Que xestións realizou o Goberno galego para garantir a continuidade e a
viabilidade da empresa Maderas Iglesias?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 11:51:44

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 11:51:49
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Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 11:51:51

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 11:51:52

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 11:51:53

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 11:51:54

3

115529

BOLETÍN OFICIAL DO
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións:
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela.
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727

