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COMISIóN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIóN XERAL, XUSTIzA E INTERIOR

Aprobación sen modificacións

ı 32913 (10/PNC-002692)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e sete deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da realización das modificacións nece-
sarias na lexislación estatal para garantir a corresponsabilidade parental e as relacións familiares
dos fillos con ambos os proxenitores nos casos de cesamento da convivencia 116157

Aprobación por unanimidade con modificacións

ı 32303 (10/PNC-002631)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do compromiso adquirido co Concello de Vigo para a
remodelación das pistas de atletismo de Balaídos 116157

Rexeitamento da iniciativa

ı 31576 (10/PNC-002556)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e tres deputados/as máis
Sobre a recuperación pola Xunta de Galicia das negociacións coas organizacións sindicais para o
establecemento dun acordo respecto das condicións laborais dos axentes forestais e medioam-
bientais, así como a dotación nas relacións de postos de traballo de cada distrito forestal dos me-
dios humanos necesarios para a investigación dos incendios forestais 116158

ı 32347 (10/PNC-002636)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a reclasificación da categoría
profesional de tradutor/tradutora intérprete da Administración de xustiza do grupo III, categoría
52, e a súa inclusión dentro do grupo I 116158
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COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO

Rexeitamento das iniciativas

ı 33254 (10/PNC-002722)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co pechamento de camas e
servizos durante os meses de verán e as carencias de profesionais existentes nos hospitais do Sergas

116158
ı 33386 (10/PNC-002736)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego diante das carencias de persoal existentes
no Centro de Saúde de Soutomaior 116159

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

ı 34783 (10/PRE-011513)
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 116173

ı 34793 (10/PRE-011514)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a situación da escola de San Mateo de Oliveira, pertencente ao Colexio Rural Agrupado A Pi-
caraña, de Ponteareas 116176

ı 34809 (10/PRE-011515)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a oferta pública de emprego para a categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

116178
ı 34819 (10/PRE-011516)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a incidencia que tivo, para os doentes citados no Centro de Saúde de Viveiro o 14 de agosto
de 2018, a ausencia do médico substituto para a quenda da tarde, e o prazo previsto polo Goberno
galego para a cobertura de xeito estable de todas as prazas do centro 116181

ı 34823 (10/PRE-011517)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
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Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir unha atención sociosani-
taria axeitada e en condicións de equidade a toda a poboación envellecida do concello de Navia de
Suarna, así como as súas previsións respecto do reforzo da atención sanitaria nel e o impulso dunha
lei específica referida ás zonas de montaña 116183

ı 34826 (10/PRE-011518)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as intencións da Xunta de Galicia en relación coa cobertura da praza de Traballo Social no Centro
de Saúde de Quiroga, a dispoñibilidade dalgún programa e protocolo para atender a problemática das
persoas anciás que viven soas, así como as súas previsións respecto da atención da demanda dos pro-
fesionais de Traballo Social do Sergas referidas á súa dependencia directa das xerencias 116186

ı 34918 (10/PRE-011519)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa cobertura da demanda existente
de man de obra cualificada no sector agrogandeiro 116188

ı 34921 (10/PRE-011520)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao incremento da oferta pública de prazas en re-
sidencias de persoas maiores nas comarcas de Muros, Noia e do Barbanza, e a achega de financia-
mento a un proxecto de centro dese tipo en Boiro 116192

ı 35020 (10/PRE-011521)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á suficiencia das medidas desenvolvidas para a pro-
tección e conservación do cruceiro de Melide, o cumprimento do disposto nesta materia na lexis-
lación relativa aos bens de interese cultural e as denuncias presentadas ao respecto, así como as
razóns da demora na súa inclusión no inventario público dese tipo de bens e actuacións impulsadas
polo actual Goberno galego para a protección e realización dun inventario dos cruceiros 116196

ı 35165 (10/PRE-011522)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención ás demandas veciñais reflectidas nas
alegacións presentadas á Segunda Modificación Puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia, así
como o establecemento de negociacións co Concello de Vigo e co Ministerio de Fomento para dar-
lles resposta 116200

ı 35172 (10/PRE-011523)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego, as razóns da demora e o prazo previsto
para o cumprimento do acordo parlamentario do 3 de outubro de 2017, referido á retirada das ins-
cricións franquistas existentes nas fachadas das igrexas católicas, e, en particular, a que hai na
igrexa de Santiago en Cangas 116206

ı 35177 (10/PRE-011524)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coa ponte medieval de Ponte Sam-
paio e a estrada PO-264 116209

ı 35189 (10/PRE-011525)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á situación existente nos centros de saúde do concello
de Soutomaior 116213

ı 35192 (10/PRE-011526)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os incendios forestais declarados en agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na
provincia de Ourense, as actuacións levadas e previstas pola Xunta de Galicia para a súa prevención,
extinción e restauración da zona afectada, así como o estado de elaboración dos plans de uso e
xestión dos seis parques naturais de Galicia 116215

ı 35200 (10/PRE-011527)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do deseño dun plan urxente de rexeneración am-
biental das zonas protexidas afectadas polos incendios forestais e a súa dotación dunha memoria
económica, así como os danos ambientais provocados e a superficie queimada polos lumes rexis-
trados a finais de agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na provincia de Ourense

116220
ı 35208 (10/PRE-011528)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do estado de cumprimento do acordo parlamentario
do 6 de xullo de 2018, referido á corrección das deficiencias de sinalización e falta de seguridade
viaria do Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo, na provincia de Ourense, o prazo e as ac-
tuacións previstas para ese fin 116222

ı 35214 (10/PRE-011529)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as axudas e subvencións concedidas, así como os convenios de colaboración subscritos pola
Xunta de Galicia con diversas empresas do sector da automoción, desde o ano 2009 116228
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ı 35218 (10/PRE-011530)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao destino do 1 % do total, no Proxecto de lei de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, de xeito específico, á
loita contra a violencia machista, a valoración que fai da execución dos recursos orzamentarios con-
signados para ese fin para o ano 2018 e dos seus resultados, así como a súa opinión acerca do
cumprimento dos obxectivos de igualdade establecidos no Plan estratéxico 116233

ı 35228 (10/PRE-011531)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as demoras na construción e equipamento da residencia de maiores de Baleira e os motivos
para privatizar a súa xestión 116236

ı 35291 (10/PRE-011532)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas ao desenvolvemento de medidas específicas para
favorecer o inicio da actividade da asociación sen ánimo de lucro Por Eles TEA Ourense, impulsada
por pais e nais de persoas con autismo, e a avaliación da posibilidade de establecer algún convenio
de colaboración a través do Sergas para dotala de persoal de reforzo e do material necesario, así
como as súas intencións respecto do reforzo na cidade de Ourense da atención do trastorno do
espectro do autismo a través da sanidade e dos servizos sociais públicos 116239

ı 35353 (10/PRE-011533)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno galego , así como as alegacións pre-
sentadas, respecto da orde do Goberno central referida aos suplementos territoriais en relación
coas peaxes de acceso da enerxía eléctrica 116243

ı 35388 (10/PRE-011534)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para garantir a viabilidade e a continuidade da
empresa Maderas Iglesias, S. A. 116246

ı 35403 (10/PRE-011535)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa evolución que presentan os indicadores re-
lacionados co nivel de execución orzamentaria no ano 2017 dos plans e programas destinados á
I+D+i, as medidas adoptadas ou que vai levar a cabo a curto prazo para incrementar o esforzo or-
zamentario e o grao de cumprimento dos compromisos na materia, así como as actuacións previs-
tas ao respecto 116249
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ı 35415 (10/PRE-011536)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto para a apertura do albergue de peregrinos de Ou-
rense, a garantía da súa accesibilidade e as actuacións que vai levar a cabo Turismo de Galicia para
dar a coñecer esta nova infraestrutura 116253

1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular

ı 35222 (10/PDC-000021)
Asociación Animalista Libera
Sobre a implicación da Xunta na promoción, organización e subsidio do chamado Campionato Ga-
lego de Caza con Arco ao Voo 116256

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

ı Resolución da Presidencia, do 5 de setembro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito das
Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parla-
mento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (CE)  nº 391/2009 polo que res-
pecta á retirada do Reino Unido da Unión [COM(2018) 567 final] [2018/0298( COD)]

- 10/UECS-000245 (35847) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (CE)  nº 391/2009 polo que
respecta á retirada do Reino Unido da Unión [COM(2018) 567 final] [2018/0298( COD)] 116258

ı Resolución da Presidencia, do 5 de setembro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito das
Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parla-
mento Europeo e do Consello que modifica o Regulamento (UE)  nº 1316/2013 polo que respecta á
retirada do Reino Unido da Unión [ COM(2018) 568 final] [COM(2018) 568 final Anexo]

- 10/UECS-000246 (35848) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello que modifica o Regulamento (UE)  nº 1316/2013 polo que respecta
á retirada do Reino Unido da Unión [ COM(2018) 568 final] [COM(2018) 568 final Anexo] 116267

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

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.1. Composición do Pleno

ı Acordo da Xunta Electoral de Galicia polo que se proclama deputada electa do Parlamento de Galicia
pola circunscrición electoral da Coruña a Dª Flora María Miranda Pena (docs. núms. 35730 e 35754)

116165
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2.2.5. Composición das comisións

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 4 de setembro de 2018, polo que se toma coñecemento do
escrito do portavoz do G. P. dos Socialistas de Galicia polo que comunica cambios na representación
do seu grupo nas comisións parlamentarias (doc. núms. 35825) 116166

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

ı Sesión plenaria (día 11 de setembro de 2018, ás 10.00 horas) 116167
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIóN XERAL, XUSTIzA E INTERIOR

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 5 de se-
tembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación sen modificacións

- 32913 (10/PNC-002692)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e sete deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da realización das modificacións nece-
sarias na lexislación estatal para garantir a corresponsabilidade parental e as relacións familiares
dos fillos con ambos os proxenitores nos casos de cesamento da convivencia
BOPG nº 331, do 04.07.2018

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 3 votos en contra e  2
abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que mo-
difique a lexislación estatal na materia a fin de que se garanta a corresponsabilidade  parental e as
relacións familiares con ambos os proxenitores no cesamento da convivencia.»

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 32303 (10/PNC-002631)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do compromiso adquirido co Concello de Vigo para a
remodelación das pistas de atletismo de Balaídos
BOPG nº 323, do 20.06.2018

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:
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«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a dar cumprimento inmediato ao compromiso
adquirido co Concello de Vigo para a remodelación das pistas de atletismo de Balaídos, acordando
co Concello a tramitación urbanística que permita facer realidade o convenio.»

Rexeitamento da iniciativa

- 31576 (10/PNC-002556)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e tres deputados/as máis
Sobre a recuperación pola Xunta de Galicia das negociacións coas organizacións sindicais para o
establecemento dun acordo respecto das condicións laborais dos axentes forestais e medioam-
bientais, así como a dotación nas relacións de postos de traballo de cada distrito forestal dos me-
dios humanos necesarios para a investigación dos incendios forestais
BOPG nº 316, do 06.06.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 32347 (10/PNC-002636)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a reclasificación da categoría
profesional de tradutor/tradutora intérprete da Administración de xustiza do grupo III, categoría
52, e a súa inclusión dentro do grupo I
BOPG nº 323, do 20.06.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 5 de setembro de 2018, adop-
tou os seguintes acordos:

Rexeitamento das iniciativas

- 33254 (10/PNC-002722)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co pechamento de camas e
servizos durante os meses de verán e as carencias de profesionais existentes nos hospitais do Sergas
BOPG nº 338, do 19.07.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
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- 33386 (10/PNC-002736)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego diante das carencias de persoal existentes
no Centro de Saúde de Soutomaior
BOPG nº 338, do 19.07.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 4 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

Admisión a trámite e publicación

- 34783 (10/PRE-011513)
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

- 34793 (10/PRE-011514)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a situación da escola de San Mateo de Oliveira, pertencente ao Colexio Rural Agrupado A Pi-
caraña, de Ponteareas

- 34809 (10/PRE-011515)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a oferta pública de emprego para a categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

- 34819 (10/PRE-011516)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a incidencia que tivo, para os doentes citados no Centro de Saúde de Viveiro o 14 de agosto
de 2018, a ausencia do médico substituto para a quenda da tarde, e o prazo previsto polo Goberno
galego para a cobertura de xeito estable de todas as prazas do centro

- 34823 (10/PRE-011517)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir unha atención sociosani-
taria axeitada e en condicións de equidade a toda a poboación envellecida do concello de Navia de
Suarna, así como as súas previsións respecto do reforzo da atención sanitaria nel e o impulso dunha
lei específica referida ás zonas de montaña

- 34826 (10/PRE-011518)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as intencións da Xunta de Galicia en relación coa cobertura da praza de Traballo Social no Cen-
tro de Saúde de Quiroga, a dispoñibilidade dalgún programa e protocolo para atender a problemática
das persoas anciás que viven soas, así como as súas previsións respecto da atención da demanda
dos profesionais de Traballo Social do Sergas referidas á súa dependencia directa das xerencias

- 34918 (10/PRE-011519)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa cobertura da demanda existente
de man de obra cualificada no sector agrogandeiro

- 34921 (10/PRE-011520)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao incremento da oferta pública de prazas en re-
sidencias de persoas maiores nas comarcas de Muros, Noia e do Barbanza, e a achega de financia-
mento a un proxecto de centro dese tipo en Boiro

- 35020 (10/PRE-011521)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á suficiencia das medidas desenvolvidas para a pro-
tección e conservación do cruceiro de Melide, o cumprimento do disposto nesta materia na lexis-
lación relativa aos bens de interese cultural e as denuncias presentadas ao respecto, así como as
razóns da demora na súa inclusión no inventario público dese tipo de bens e actuacións impulsadas
polo actual Goberno galego para a protección e realización dun inventario dos cruceiros

- 35165 (10/PRE-011522)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención ás demandas veciñais reflectidas nas ale-
gacións presentadas á Segunda Modificación Puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia, así como o
establecemento de negociacións co Concello de Vigo e co Ministerio de Fomento para darlles resposta

- 35172 (10/PRE-011523)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego, as razóns da demora e o prazo previsto
para o cumprimento do acordo parlamentario do 3 de outubro de 2017, referido á retirada das ins-
cricións franquistas existentes nas fachadas das igrexas católicas, e, en particular, a que hai na
igrexa de Santiago en Cangas

- 35177 (10/PRE-011524)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coa ponte medieval de Ponte Sam-
paio e a estrada PO-264

- 35189 (10/PRE-011525)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á situación existente nos centros de saúde do concello
de Soutomaior

- 35192 (10/PRE-011526)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os incendios forestais declarados en agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na
provincia de Ourense, as actuacións levadas e previstas pola Xunta de Galicia para a súa prevención,
extinción e restauración da zona afectada, así como o estado de elaboración dos plans de uso e
xestión dos seis parques naturais de Galicia

- 35200 (10/PRE-011527)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do deseño dun plan urxente de rexeneración am-
biental das zonas protexidas afectadas polos incendios forestais e a súa dotación dunha memoria
económica, así como os danos ambientais provocados e a superficie queimada polos lumes rexis-
trados a finais de agosto de 2018 no parque natural do Invernadoiro, na provincia de Ourense

- 35208 (10/PRE-011528)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do estado de cumprimento do acordo parlamentario
do 6 de xullo de 2018, referido á corrección das deficiencias de sinalización e falta de seguridade
viaria do Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo, na provincia de Ourense, o prazo e as ac-
tuacións previstas para ese fin

- 35214 (10/PRE-011529)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as axudas e subvencións concedidas, así como os convenios de colaboración subscritos pola
Xunta de Galicia con diversas empresas do sector da automoción, desde o ano 2009
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- 35218 (10/PRE-011530)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao destino do 1 % do total, no Proxecto de lei de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, de xeito específico, á
loita contra a violencia machista, a valoración que fai da execución dos recursos orzamentarios con-
signados para ese fin para o ano 2018 e dos seus resultados, así como a súa opinión acerca do
cumprimento dos obxectivos de igualdade establecidos no Plan estratéxico

- 35228 (10/PRE-011531)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as demoras na construción e equipamento da residencia de maiores de Baleira e os motivos
para privatizar a súa xestión

- 35291 (10/PRE-011532)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas ao desenvolvemento de medidas específicas para
favorecer o inicio da actividade da asociación sen ánimo de lucro Por Eles TEA Ourense, impulsada
por pais e nais de persoas con autismo, e a avaliación da posibilidade de establecer algún convenio
de colaboración a través do Sergas para dotala de persoal de reforzo e do material necesario, así
como as súas intencións respecto do reforzo na cidade de Ourense da atención do trastorno do
espectro do autismo a través da sanidade e dos servizos sociais públicos

- 35353 (10/PRE-011533)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno galego , así como as alegacións pre-
sentadas, respecto da orde do Goberno central referida aos suplementos territoriais en relación
coas peaxes de acceso da enerxía eléctrica

- 35388 (10/PRE-011534)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para garantir a viabilidade e a continuidade da
empresa Maderas Iglesias, S. A.

- 35403 (10/PRE-011535)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa evolución que presentan os indicadores re-
lacionados co nivel de execución orzamentaria no ano 2017 dos plans e programas destinados á
I+D+i, as medidas adoptadas ou que vai levar a cabo a curto prazo para incrementar o esforzo or-
zamentario e o grao de cumprimento dos compromisos na materia, así como as actuacións previs-
tas ao respecto
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- 35415 (10/PRE-011536)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto para a apertura do albergue de peregrinos de Ou-
rense, a garantía da súa accesibilidade e as actuacións que vai levar a cabo Turismo de Galicia para
dar a coñecer esta nova infraestrutura

1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular

Admisión a trámite e publicación

- 35222 (10/PDC-000021)
Asociación Animalista Libera
Sobre a implicación da Xunta na promoción, organización e subsidio do chamado Campionato Ga-
lego de Caza con Arco ao Voo

A Mesa acorda:

1º. A admisión a trámite e cualificación como pregunta de iniciativa popular.

2º. A súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

3º. De conformidade co previsto no Regulamento do Parlamento e no artigo 17 apartado terceiro da
Lei 7/ 2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Ga-
licia, os deputados e deputadas poden asumir como propias e convertelas en preguntas con resposta
escrita ou oral no prazo de 15 días hábiles, incluídos os sábados, a partir do día seguinte á publicación
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia. Así, a través do Rexistro electrónico, aberto as 24 horas do
día, poderá producirse a asunción dende as 00.00 horas de inicio do día seguinte á publicación no Boletín
Oficial da Cámara. Tal e como prevé o artigo citado, de seren varios os deputados ou deputadas que
manifesten a súa asunción, será asignada a pregunta ao primeiro ou primeira que o solicite.

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 5 de setembro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (CE)  nº 391/2009 polo
que respecta á retirada do Reino Unido da Unión [COM(2018) 567 final] [2018/0298( COD)]

-10/UECS-000245 (35847) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (CE)  nº 391/2009 polo que
respecta á retirada do Reino Unido da Unión [COM(2018) 567 final] [2018/0298( COD)]
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No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 35847, escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e
do Consello polo que se modifica o Regulamento (CE)  nº 391/2009 polo que respecta á retirada do
Reino Unido da Unión [ COM(2018) 567 final] [2018/0298( COD)].

Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1º. Trasladar o referido escrioto á Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e In-
terior, e mais aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Ofi-
cial do Parlamento de Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais se-
guintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de  2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Resolución da Presidencia, do 5 de setembro de 2018, pola que se admite a trámite o es-
crito das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regula-
mento do Parlamento Europeo e do Consello que modifica o Regulamento (UE)  nº
1316/2013 polo que respecta á retirada do Reino Unido da Unión [ COM(2018) 568 final]
[COM(2018) 568 final Anexo]

-10/UECS-000246 (35848) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regula-
mento do Parlamento Europeo e do Consello que modifica o Regulamento (UE)  nº 1316/2013
polo que respecta á retirada do Reino Unido da Unión [ COM(2018) 568 final] [COM(2018) 568
final Anexo]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 35848, escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e
do Consello que modifica o Regulamento (UE)  nº 1316/2013 polo que respecta á retirada do Reino
Unido da Unión [ COM(2018) 568 final] [COM(2018) 568 final Anexo].
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Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Inte-
rior, e mais aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais se-
guintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de  2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

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

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.1. Composición do Pleno

Acordo da Xunta Electoral de Galicia polo que se proclama deputada electa do Parla-
mento de Galicia pola circunscrición electoral da Coruña a Dª Flora María Miranda Pena
(docs. núms. 35730 e 35754)

Examínase o acordo da Xunta Electoral de Galicia do 3 de setembro de 2018 polo que se proclama
deputada electa da Cámara galega a Dª Flora María Miranda Pena, candidata de En Marea nas elec-
cións autonómicas de 2016 pola circunscrición electoral da Coruña, como consecuencia da renuncia
da deputada Dª Magdalena Barahona Martín, así como da correspondente credencial que a acredita
como tal (doc. núm. 35754).

A Mesa adopta o seguinte ACORDO:

1º. Tomar coñecemento do acordo da Xunta Electoral de Galicia do 3 de setembro de 2018 polo
que se proclama deputada electa da Cámara galega a Dª Flora María Miranda Pena, candidata de
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En Marea nas eleccións autonómicas de 2016 pola circunscrición electoral da Coruña, con efectos
xurídicos e económicos a partir do 3 de setembro de 2018, inclusive.

2º. Tomar coñecemento da credencial expedida polo citado órgano da Administración electoral.

3º. Comunicarlles este acordo á Intervención e Asuntos Económicos, ao Servizo de Persoal e Réxime
Interior e aos servizos de Tecnoloxías da Información e de Asistencia Parlamentaria e ao Servizo
de Publicacións.

4º. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

2.2.5. Composición das comisións

Acordo da Mesa do Parlamento, do 4 de setembro de 2018, polo que se toma coñece-
mento do escrito do portavoz do G. P. dos Socialistas de Galicia polo que comunica cam-
bios na representación do seu grupo nas comisións parlamentarias (doc. núms. 35825)

No rexistro xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co núm. 35825, o escrito do portavoz do
G. P. dos Socialistas de Galicia polo que comunica cambios na representación do seu grupo nas co-
misións parlamentarias. 

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 4 de setembro de 2018, acordou:

1º. Tomar coñecemento dos seguintes cambios na representación do G. P. dos Socialistas de Galicia
nas seguintes comisións parlamentarias:

- Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos 
Baixa: Raúl Fernández Fernández 
Alta: Luís Manuel Álvarez Martínez 

- Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes 
           Baixa: José Antonio Quiroga Díaz 
           Alta: Raúl Fernández Fernández 

- Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo 
           Baixa: Julio Torrado Quintela 
           Alta: Patricia Otero Rodríguez 

- Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG 
           Baixa: Luís Manuel Álvarez Martínez 
           Alta: Julio Torrado Quintela 
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- Comisión non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade 
           Baixa: José Antonio Quiroga Díaz 
           Alta: Patricia Otero Rodríguez

2º. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1º

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 11 de setembro de 2018, ás 10.00 horas)

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 11 de setembro de 2018,
ás 10.00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 4 de setembro de 2018, a orde do
día da sesión é a seguinte:

Punto preliminar. Prestación de promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución
e ao Estatuto de autonomía de Galicia das novas deputadas Dª Patricia Otero Rodríguez e Dª Flora
María Miranda Pena

Punto 1.Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión especial de estudio e análise das re-
formas da política forestal, de prevención de incendios forestais e do plan forestal de Galicia, ava-
liando a experiencia acumulada dende 2006 e, especificamente, a extraordinaria vaga de lumes
que vén de sufrir Galicia en outubro de 2017 (10/SCNP-000008)
Publicación do ditame, BOPG nº 346, do 10.08.2018

Publicación dos votos particulares, BOPG nº 346, do 10.08.2018

Punto 2. Solicitude de creación dunha dunha Comisión de investigación, por proposta dos grupos
parlamentarios de En Marea e do Bloque Nacionalista Galego, para determinar as causas e dirimir
as responsabilidades políticas no accidente producido o pasado 12 de agosto durante a celebración
do festival do Marisquiño en Vigo, así como propoñer as actuacións necesarias para evitar que si-
nistros destas características poidan repetirse (doc. núm. 34704, 10/SCI-000006)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 351, do 4.09.2018

Punto 3. Comparecencia

35215 (10/CPP-000074)
Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición
propia, para dar conta dos feitos acaecidos e das actuacións levadas a cabo en relación co accidente
acontecido o pasado día 12 de agosto durante a celebración do festival O Marisquiño en Vigo, de
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acordo todo isto coa Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades re-
creativas de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 349, do 31.08.2018

Punto 4. Mocións

4.1 33421 (10/MOC-000100)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa violencia sexual (Mo-
ción a consecuencia da Interpelación nº 30285, publicada no BOPG nº 302, do 9.5.2018, e debatida
na sesión plenaria do 10.7.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 338, do 19.07.2018

4.2 33422 (10/MOC-000101)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prestación sanitaria
pediátrica (Moción a consecuencia da Interpelación nº 2099, publicada no BOPG nº 28, do
14.12.2016, e debatida na sesión plenaria do 10.7.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 338, do 19.07.2018

4.3 33427 (10/MOC-000102)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 3 deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gobeno galego en relación co impacto medioambiental
da minaría de cobre (Moción a consecuencia da Interpelación nº 32461, publicada no BOPG nº 328,
do 28.6.2018, e debatida na sesión plenaria do 10.7.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 338, do 19.07.2018

Punto 5. Proposicións non de lei

5.1 29845 (10/PNP-002192)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co protocolo asinado o 18
de abril de 2018 co Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria sobre os te-
rreos do porto da Coruña, a revisión dos convenios portuarios de 2004 e a proposta do Concello
da Coruña ao respecto
Publicación da iniciativa, BOPG nº 299, do 03.05.2018

5.2 31452 (10/PNP-002351)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do estudo dunha baixada do IVE da
enerxía eléctrica para as potencias e consumos establecidos como imprescindibles
Publicación da iniciativa, BOPG nº 316, do 06.06.2018
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5.3 32584 (10/PNP-002462)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e cinco deputados/as máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do tratamento que se lle está a dar na CRTVG
aos contidos informativos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 328, do 28.06.2018

5.4 33618 (10/PNP-002543)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e dous deputados/as máis
Sobre a aplicación pola Xunta de Galicia das propostas do informe do Defensor del Pueblo en re-
lación coa atención ás persoas con enfermidade mental
Publicación da iniciativa, BOPG nº 342, do 27.07.2018

5.5 34386 (10/PNP-002582)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que hai que tomar en materia sanitaria diante do falecemento dun doente no
PAC da Estrada
Publicación da iniciativa, BOPG nº 349, do 31.08.2018

5.6 34518 (10/PNP-002592)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Goberno do Estado en relación
coas centrais térmicas de carbón das Pontes e Meirama
Publicación da iniciativa, BOPG nº 349, do 31.08.2018

5.7 34618 (10/PNP-002595)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e dous deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para paliar o déficit de prazas públicas en
residencias para persoas maiores e para a súa axeitada atención
Publicación da iniciativa, BOPG nº 349, do 31.08.2018

5.8 35292 (10/PNP-002629)  (c.e. 35426)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e catorce deputados/as 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. 
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG nº 349, do 31.08.2018

Punto 6. Interpelacións

6.1 29368 (10/INT-000956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
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Sobre a política do Goberno galego en relación co financiamento das entidades locais
Publicación da iniciativa, BOPG nº 296, do 25.04.2018

6.2 31746 (10/INT-001057)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e tres deputados/as máis
Sobre a xestión da CRTVG
Publicación da iniciativa, BOPG nº 316, do 06.06.2018

6.3 33303 (10/INT-001111)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación co pechamento de camas e servizos durante os
meses de verán nos hospitais do Sergas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 338, do 19.07.2018

Punto 7. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta

7.1 35803 (10/POPX-000103)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a información que está a ofrecer o Goberno galego respecto da situación da sanidade pública
Publicación da iniciativa, BOPG nº 352, do 5.09.2018

7.2 35804 (10/POPX-000104)  (c.e. 35808)
Grupo Parlamentario En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do acontecido no Punto de Atención Continuada da
Estrada no mes de agosto de 2018
Publicación da iniciativa, BOPG nº 352, do 5.09.2018

7.3 35805 (10/POPX-000105)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención residencial a persoas maiores e
dependentes
Publicación da iniciativa, BOPG nº 352, do 5.09.2018

Punto 8. Preguntas ao Goberno

8.1 34600 (10/POP-004079)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e catro deputados/as máis
Sobre as medidas que ten previsto desenvolver o Goberno galego para impulsar e apoiar de xeito efec-
tivo instrumentos de xestión metropolitana de servizos no ámbito da área metropolitana da Coruña
Publicación da iniciativa, BOPG nº 349, do 31.08.2018
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8.2 33521 (10/POP-003876)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en materia de conservación das estradas, e as prioridades
de actuación
Publicación da iniciativa, BOPG nº 342, do 27.07.2018

8.3 35659 (10/PUP-000187)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as xestións que está a realizar o Goberno galego para garantir a continuidade e a viabilidade
da empresa Maderas Iglesias
Publicación da iniciativa, BOPG nº 352, do 05.09.2018

8.4 35798 (10/PUP-000188)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia diante das dramáticas situacións para o em-
prego que sofren diversas empresas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 352, do 05.09.2018

8.5 35297 (10/PUP-000186)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e seis deputados/as máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do acordo asinado entre a Xunta de Galicia e as
centrais sindicais para incrementar o salario do persoal docente
Publicación da iniciativa, BOPG nº 349, do 31.08.2018

8.6 33993 (10/POP-003961)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e once deputados/as máis
Sobre os avances e novidades que se produciron nos últimos meses no proxecto do gran Monte-
celo, en Pontevedra
Publicación da iniciativa, BOPG nº 349, do 31.08.2018

8.7 34414 (10/POP-004058)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os criterios utilizados polo Goberno galego para determinar o volume de persoal existente
o sábado 4 de agosto no PAC da Estrada
Publicación da iniciativa, BOPG nº 349, do 31.08.2018

8.8 34506 (10/POP-004069)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
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Sobre as demandas dos traballadores do Sergas provocadas pola decisión do Goberno galego de
trasladar os servizos de coordinación das urxencias sanitarias de Galicia ao edificio do Centro Inte-
gral de Atención ás Emerxencias, na Estrada
Publicación da iniciativa, BOPG nº 349, do 31.08.2018

8.9 33883 (10/POP-003927)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a aplicación pola Xunta das recomendacións do Consello de Contas en materia de atención
residencial a persoas maiores e dependentes
Publicación da iniciativa, BOPG nº 349, do 31.08.2018

8.10 34687 (10/POP-004095)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o incumprimento do convenio de colaboración da empresa adxudicataria da xestión do Cen-
tro de Menores Monteledo, en Ourense
Publicación da iniciativa, BOPG nº 349, do 31.08.2018

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei
ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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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 Pregunta para resposta 

escrita. 

 

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. 
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Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

escrita: 

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 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 24/08/2018 11:02:03 

 

María Montserrat Prado Cores na data 24/08/2018 11:02:08 

 

Ana Pontón Mondelo na data 24/08/2018 11:02:09 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 24/08/2018 11:02:11 

 

Olalla Rodil Fernández na data 24/08/2018 11:02:13 

 

Noa Presas Bergantiños na data 24/08/2018 11:02:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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 152 do Regulamento 

da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta 

escrita. 

 

 

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 
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Cultura, Educación e Ordenación Universitaria volva a poñer en 

funcionamento esta escola. 

 

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 formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

 

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 11:45:38 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 24/08/2018 11:45:48 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 24/08/2018 11:45:56 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En Marea ao 

abeiro do artigo 157 do Regulamento do Parlamento, presenta a seguinte Pregunta 

para resposta escrita, relativa á OPE para a categoría de técnica/o en coidados 

auxiliares de enfermaría. 

 

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. 

 

Ante estas circunstancias, En Marea pregunta: 

1.- ¿ Cando vai publicar a convocatoria do proceso selectivo do SERGAS para a 

categoría de TCAE ? 

2.- ¿ Cal é o motivo para retrasar a convocatoria nesta categoría? 

 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Eva Solla Fernández na data 24/08/2018 13:28:33 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Eva Solla Fernández e Luís Villares Naveira, deputadas e 

deputado do Grupo Parlamentar de EN MAREA, ao abeiro do artigo 157 do 

Regulamento da Cámara presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

escrita. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Polo exposto, as deputadas e deputado que subscriben presentan as seguintes 

preguntas: 
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1.ª) Por que se tarda tres horas en comunicar a pacientes citados e citadas no 

Centro de Saúde de Viveiro o 14 de agosto de 2018 pola tarde que non serán 

atendidas? 

 

2.ª) Cando vai dar cobertura estable a todas as prazas do Centro de Saúde de 

Viveiro? 

 

3.ª) Ata cando vai persistir no deterioro da Atención Primaria na Mariña? 

 

 Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

   Eva Solla Fernández 

   Luís Villares Naveira 

  Deputadas e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 24/08/2018 14:17:00 

 

Eva Solla Fernández na data 24/08/2018 14:17:06 

 

Luis Villares Naveira na data 24/08/2018 14:17:12 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 157 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

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 ter que 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. 

 

As poboacións avellentadas, como é o caso, son máis vulnerables ante 

fenómenos habituais como as gripes estacionais ou as vagas de calor. 
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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. 

 

Polo exposto, a deputada e deputado que subscriben preguntan á Xunta: 

 

- Como vai garantir a Xunta a atención sociosanitaria axeitada a toda a poboación 

envellecida do Concello de Navia de Suarna en condicións de equidade? 

 

- Vai a Xunta reforzar a atención sanitaria no Concello de Navia de Suarna? 

 

- Considera xusto que haxa núcleos do Concello de Navia de Suarna que teñan o 

PAC de referencia para urxencias sanitarias a máis dunha hora de camiño? 

 

- Vai a Xunta impulsar unha Lei específica sobre as zonas de montaña galegas? 

 

 Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2018. 

 

   Asdo.: Paula Vázquez Verao 

    Luís Vilares Naveira 
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   Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 24/08/2018 14:29:52 

 

Luis Villares Naveira na data 24/08/2018 14:29:59 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En 

Marea, ao abeiro do artigo disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

Unha das problemáticas sociosanitarias no medio rural é o aumento das persoas 

maiores que viven soas e que corren risco de sufrir accidentes e non poder ser 

auxiliadas, tendo aumentado as mortes por esta razón nos últimos anos. Un 

elemento fundamental para previr esta situación é o traballo coordinado dos 

servizos sanitarios e sociais e a presenza de traballadoras sociais nos centros de 

saúde contribúe a reforzar esta colaboración. 

 

O Centro de Saúde de Quiroga contaba co servizo de apoio de Traballo Social, 

pero a praza non está cuberta. 

 

Ademais de ser Centro de Saúde o de Quiroga ofrece tamén servizo de urxencias 

como PAC. 

 

No borrador de Decreto polo que se regulan as Áreas Sanitarias e os Distritos 

Sanitarios do Sistema Público de Saúde de Galicia, da Consellería de Sanidade, 

nas distintas áreas sanitarias, os servizos de traballo social pasan a depender do 

departamento de Admisión. “Existirá unha coordinación de Admisión, con nivel 

orgánico de xefatura de servizo, que dependerá directamente do Xerente. 

Asumirá as funcións de admisión, arquivo e documentación clínica así como as 

de coordinación de atención ao/á paciente e traballo social.” 
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O Traballo Social non ten ningunha función administrativa, senón de mediación, 

con intervención en casuísticas de problemática sociofamiliar, de cara á 

planificación de altas hospitalarias, así como de información, orientación e 

xestión de servizos e recursos sociais para os e as pacientes. 

 

Polo exposto, a Deputada que subscribe pregunta á Xunta: 

 

- Vai a Xunta cubrir a praza de Traballo Social no CS de Quiroga? 

 

- Ten a Xunta algún programa e protocolo para atender a problemática das 

persoas anciás que viven soas? 

 

- Vai a Xunta atender a demanda do colectivo de profesionais do Traballo Social 

do SERGAS que pide que, dado que pertence a un eido sociosanitario, dependa 

directamente das xerencias e non de Coordinación de Admisión? 

 

 Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2018. 

 

  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 24/08/2018 14:35:23 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputados e 

deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

escrita. 

 

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 
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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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

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 10:24:15 

 

María Montserrat Prado Cores na data 27/08/2018 10:24:19 

 

Noa Presas Bergantiños na data 27/08/2018 10:24:21 

 

Olalla Rodil Fernández na data 27/08/2018 10:24:24 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 27/08/2018 10:24:28 

 

Ana Pontón Mondelo na data 27/08/2018 10:24:32 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Paula Vázquez Verao e  Luís Villares Naveira, deputada e deputado do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

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 exposto, a deputada e o deputado que subscriben esta iniciativa presentan as 

seguintes preguntas: 

 

1. Vai aumentar a oferta pública de prazas en residencias de maiores nas 

comarcas de Muros, Noia e Barbanza? 

 

2. Vai achegar financiamento a un proxecto de residencia de persoas maiores en 

Boiro? 

 

3. Non considera insuficiente a oferta de prazas de residencias de persoas 

maiores nas comarcas de Muros, Noia e Barbanza? 

 

4. Ten constancia do interese dalgún grupo inversor nos terreos da finca do Pazo 

de Goiáns en Boiro? 

 

 Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018. 

 

   Asdo.: Paula Vázquez Verao 

    Luís Villares Naveira 

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

 

Paula Vázquez Verao na data 27/08/2018 10:28:39 

 

Luis Villares Naveira na data 27/08/2018 10:28:47 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e deputados 

do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, relativa á 

atención por parte da Xunta de Galiza e das administracións implicadas da adecuada 

conservación e protección do Cruceiro de Melide 

 

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.  

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 
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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.  

Por estes motivos, desde o Bloque Nacionalista Galego xulgamos precisa unha 

maior implicación por parte da Xunta de Galiza. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Considera a Xunta de Galiza que ten desenvolvido as medidas suficientes de 

protección do cruceiro de Melide?  
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-Teñen sido compatíbeis as actuacións do Concello de Melide coa correcta 

conservación? Conta o goberno galego con algún tipo de informe propio ao respecto? En 

que datas e con que contido? 

-Coñece o goberno galego a situación referida? Que actuacións levou a cabo 

Patrimonio con carácter previo? E posterior? Considera que foi cumprido o estipulado pola 

lexislación? 

-Cantas denuncias privadas ou de colectivos ten recibido a Xunta de Galiza ao 

respecto nos últimos dez anos? Que fixo ao respecto?  

-Ten avaliado a Xunta de Galiza a suxestión do Museo de que o monumento sexa 

protexido de forma permanente con algún tipo de contorna? 

-Que avances ten impulsado o goberno do señor Feijoo canto á protección dos 

cruceiros durante o seu período? Cales son as razóns de que a día de hoxe non constemos 

cun inventario total dos cruceiros do noso país? E parcial? Que medidas impulsou ou vai 

impulsar para corrixir esta situación? 

-Por que non consta aínda no inventario público de BIC o cruceiro de Melide? 

Cando será actualizado dito listado?  

-Considera o goberno galego que ten sido abondo cumprido e desenvolvido o 

Capítulo III da Lei de Patrimonio canto a bens que integran o noso patrimonio etnolóxico? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 
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Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 27/08/2018 10:53:50 

 

María Montserrat Prado Cores na data 27/08/2018 10:53:55 

 

Ana Pontón Mondelo na data 27/08/2018 10:53:56 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/08/2018 10:53:58 

 

Olalla Rodil Fernández na data 27/08/2018 10:54:00 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 27/08/2018 10:54:02 
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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 Pregunta para a súa 

resposta escrita. 

 

O pasado 25 de xaneiro de 2018 o Pleno da Corporación Municipal de Vigo 

deulle o visto bo á Aprobación Inicial da Segunda Modificación Puntual do Plan Parcial 

de San Paio de Navia, promovido pola Xunta de Galiza.  

No proceso de información pública presentáronse máis de 2.500 alegacións, o 

que pon de manifesto un amplo rexeitamento social e veciñal a aspectos centrais da 

modificación do Plan. Unha boa parte das alegacións foron promovidas pola Asociación 

Veciñal Vigo Novo de Navia, que propoñen cambios substanciais en aspectos centrais 

do proxecto que teñen que ver coa calidade de vida como a edificabilidade, a 

mobilidade, as zonas verdes, os equipamentos socieducativos ou a protección contra o 

ruído. 

As alegacións presentadas propoñen modificacións nos seguintes aspectos: 

a) Número de vivendas: 

Diante do incremento significativo das vivendas que se prevé construír, que 

pasan das 613 previstas en anteriores plans a 1.180 e tendo en conta que o total das 

vivendas, contando coas 3.732 xa construídas sería de 5.525 vivendas ao final da  

promoción, as alegacións veciñais propoñen 
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- Unha redución significativa das vivendas a construír levándoas ás 613 

inicialmente previstas. 

- Supresión das tipoloxías con alturas superiores a Baixo+II+baixo cuberta. 

b) Zonas verdes e preservación da masa forestal: 

As alegacións veciñais formulan as seguintes propostas: 

-A adecuación das zonas verdes, lecer, edificacións e rede viaria ás masas 

forestais aínda existentes. Nomeadamente, e sen descartar a protección do resto das 

masas forestais, a eliminación do  viario-continuidade da rúa  As Teixugueiras na Etapa 

IIIB en dirección a rúa Tomada, para salvar na súa integridade a carballeira existente. 

- Enlace desde o final da rúa As Teixugueiras (dirección oeste), cunha “pista 

verde” co actual paseo do Lagares. 

- Desenvolvemento, acondicionamento e seguimento dos espazos verdes 

existentes. 

- Provisión masiva de árbores autóctonas no actual parque. 

c) Rede viaria: 

Tal e como se recolle nas alegacións veciñais, un dos maiores problemas que ten 

a veciñanza de Navia e a conectividade coa súa contorna: en dirección centro urbano de 

Vigo pola avenida de Castelao, en dirección norte (a través da avenida de Europa) e en 

dirección oeste (coa antiga parroquia de Navia e Samil). 

Para paliar estes problemas, propóñense as seguintes medidas: 
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- Entrada-Saída de As Teixugueiras á Avda. de Europa diferente, e máis directa, 

que a proposta nesta 2ª Modificación. 

- Entrada-Saída do túnel xa existente baixo o cinto de circunvalación (á altura da 

rúa As Teixugueiras n. 5-7), prolongándoo ata as rúas Porriño e Baiona. 

- Soterramento da VG-20. 

Devolución ao PAU de Navia dos terreos ocupados pola VG-20 no seu paso 

polo barrio, propoñendo o seu soterramento e recuperación da superficie liberada para 

uso e de lecer veciñal. Caso de aceptar esta proposta, evidentemente  modificaría a 

proposta nº 2 deste apartado das alegacións que pasaría a ser un viario de conexión co 

barrio de  Coia en superficie. 

- Eliminación das entradas e saídas nos novos viarios propostos na modificación 

que conectan coas rúas San Paio de Navia e Xuncal ata que non se desenvolvan as pezas 

urbanísticas de Casaliños, Tomada e Torre situadas fora do ámbito do Pau. A 

introdución de máis tráfico por eses viarios supoñería o seu colapso cando non o motivo 

de graves accidentes. 

d) Estacionamentos en superficie 

Nesta segunda modificación puntual o incremento da dotación de prazas de 

estacionamento faise á conta da redución de 17.716 m2 en zonas verdes tan “sensibles” 

como son as situadas entre edificios ou directamente enfronte, e/ou a poucos metros das 

vivendas. 

Por conseguinte, as alegacións propoñen as seguintes modificacións: 
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- A supresión da proposta dos novos aparcadoiros reflectida no plano da  páxina 

54 da Memoria Xustificativa por ir en detrimento da superficie total de zonas verdes tan 

necesitadas neste barrio . 

- Cambio nas rúas Ufas e Lamelas do aparcadoiro en liña a aparcadoiros en 

batería, nos dous sentidos de circulación. 

e) Equipamentos educativos, culturais e sociais: 

Ante a actual necesidade de prazas para Educación Secundaria, e a demanda de 

espazos sociais e de lecer, que faciliten o enraizamento no barrio, as alegacións 

formulan as seguintes propostas: 

- Reserva efectiva e planificada para uso exclusivo educativo (Instituto de 

Educación Secundaria) das parcelas EQ-III-B e EQ-V-2. 

-Reserva efectiva e planificada para uso social en xeral (locais sociais e veciñais, 

con espazos multiusos, salón de actos ou biblioteca de barrio) das parcelas EQ-V-2 EQ-

IV-B e EQ-V-1. 

f) Protección acústica 

O estudo acústico que acompaña a 2ª Modificación do Plan Parcial de Navia 

presenta dúas eivas importantes e que condicionan as propostas de protección: 

É un estudo que se iniciou no 2012 e finalizou no 2013. Nas datas nas que 

andamos, ano 2018, polos incrementos importantes de habitantes como de vehículos e a 

apertura de novas instalacións, parece evidente que se os resultados do estudo fosen 

actualizados variarían considerablemente. 
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Non contempla un impacto do tráfico rodado para o resto das etapas xa 

executadas, e por tanto a ausencia de medidas correctoras.  

É por iso que as alegacións veciñais propoñen: 

- A elaboración dun novo estudo acústico actualizado, incorporando a previsión 

das futuras vivendas, viarios e habitantes. 

- A incorporación das medidas correctoras necesarias tanto para as etapas 

contempladas nesta 2ª Modificación como para as etapas I, II e IIIA. 

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

escrita: 

-Ten previsto a Xunta de Galiza atender as demandas da veciñanza de Navia 

recollidas nas alegacións á Segunda Modificación Puntual do Plan Parcial de San Paio 

de Navia? 

-Vai establecer negociacións o goberno galego co Concello de Vigo e co 

Ministerio de Fomento para dar resposta ás demandas veciñais? 

 

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

116204



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

6 

 

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 10:47:08 

 

María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 10:47:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 10:47:14 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 10:47:16 

 

Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 10:47:17 

 

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 10:47:19 
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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 Pregunta para a súa 

resposta escrita. 

 

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, formúlanse as seguintes preguntas 

para resposta escrita: 

-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 10:59:12 
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María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 10:59:17 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 10:59:18 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 10:59:20 

 

Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 10:59:21 

 

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 10:59:22 

 

116208



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

1 

 

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 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

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. 

 

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta escrita: 
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Que previsións de actuación ten a Xunta de Galiza a respecto da ponte 

medieval de Ponte Sampaio e da estrada PO-264? 

 

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 11:16:46 

 

María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 11:16:51 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 11:16:53 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 11:16:54 
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Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 11:16:55 

 

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 11:16:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

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 anteriormente, as deputadas e o deputado que asinan 

formulan as seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1.- Que opina o Goberno da Xunta de Galicia sobre a situación dos 

Centros de Saúde do Concello de Soutomaior? 

 

2.- Parécelle suficiente ao Goberno o número de profesionais que 

atenden nos dous consultorios dese Concello? 
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 3.- Segundo o Goberno, é suficiente a atención pediátrica prestada 

nese Concello?  
 

 4.-  Vai contratar o Goberno persoal necesario para manter o mesmo 

nivel de atención en verán que no resto do ano? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 28 de agosto de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/08/2018 11:37:48 

 
Julio Torrado Quintela na data 28/08/2018 11:37:54 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 28/08/2018 11:38:02 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para resposta escrita, relativa aos incendios de agosto de 2018 no 

Invernadoiro e as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galiza para a 

prevención, extinción e reparación. 

 

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 
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maio do ano pasado no que se recollían as numerosas deficiencias detectadas en 

materia de seguridade e saúde laboral no parque de xestión pública. 

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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

escrita: 

-Cal é a avaliación que fai o goberno galego das actuacións 

correspondentes aos incendios forestais do Invernadoiro en agosto de 2018?  

-A que hora exacta tivo o goberno galego constancia de ambos os dous 

lumes iniciados o 22 de agosto? Por que medio? Por parte de que persoal ou 

organismo e a que persoal ou organismo? E no caso do lume do día 28? 

-A que hora exacta se comezou a intervir no lume? A través de que 

medio?  
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-Cando decidiu a Xunta de Galiza informar publicamente deste lume por 

medio dos seus instrumentos de comunicación? Cales foron as razóns? 

-Cantos medios humanos e materiais, propios e alleos, foron precisos para 

extinguir ambos os dous incendios?  

-Cal é o día e hora de extinción oficial de cada un deles?  

-Cal é o número de hectáreas ardidas definitivo en cada un destes lumes?  

-Cantos traballadores e traballadoras propios do parque estaban en activo 

ese día? Pertencentes a que postos e categorías laborais? Había algunha baixa?  

-Existe no Parque algún Plan de Emerxencias e Evacuación? Foi preciso 

evacuar algún/algunha visitante? Cancelar algunha actividade?  

-Existen problemas de cobertura que interferiran nas labouras de 

extinción? 

-Existe algún protocolo de actuación específico para o Parque no tocante a 

incendios? E formación específica para o seu persoal?  

-Existía no momento algunha cámara de vixilancia operativa que puidera 

abranguer esta zona?  

-Que valoración fai a Xunta de Galiza do proceso de extinción? Con 

cantos outros incendios coincidiron estes lumes durante os días nos que estiveron 

activos? Supuxo iso unha falta de medios nalgún deles?  

-Cal é o resultado das investigacións canto ás causas? 
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-En que datas tiña ardido anteriormente o parque?  

-Ten estudado a Xunta de Galiza se é posíbel prever este tipo de lumes e 

deseñar unha intervención máis rápida?  

-Que actuacións de reparación ambiental ten programadas a Xunta de 

Galiza? Desenvolveu algunha xa? Cal é o cronograma?  

-Cal é o estado actual das accións encamiñadas á elaboración dos plans de 

uso e xestión de seis parques naturais? Con que previsión temporal? E 

orzamentaria?  

 

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 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 11:38:40 

 

María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 11:38:46 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 11:38:48 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 11:38:49 

 

Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 11:38:51 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 28/08/2018 11:38:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta escrita. 

 

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 que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

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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Pazo do Parlamento, 28 de agosto de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/08/2018 11:52:48 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/08/2018 11:52:55 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 28/08/2018 11:53:03 

 
Raúl Fernández Fernández na data 28/08/2018 11:53:10 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

escrita, relativa á corrección das deficiencias de sinalización e falta de seguridade do 

Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo (Ourense). 

 

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.  

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 
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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.  

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.  
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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 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 
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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.»  

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

 

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Considera o goberno galego que ten cumprido os acordos emanados da Cámara 

en xullo de 2018? 

-Que horizonte manexa para darlles cumprimento a estes acordos?  

-Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para corrixir os problemas de 

seguridade viaria do Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo? 

-Considera o goberno galego que, a efectos da precaución por parte das persoas 

condutoras, é suficiente ter indicación só en sentido descendente no tramo referente á 

Ponte da vía do tren da estrada OU- 105 ao seu paso por Seixalbo? 

-Pensa o goberno galego que as e os peregrinos poden ter conciencia da 

perigosidade do tramo coa sinaléctica actual?  
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-Ten desenvolto estudos específicos sobre esta zona nos últimos catro anos? 

Cales? Considera que a actitude do Concello de Ourense está a ser dilixente coas 

demandas da veciñanza?  

-Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para corrixir os problemas de 

sinalización do Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo que derivan en continuas 

desorientacións das e dos usuarios? 

-Considera a Xunta de Galiza que conviven outros elementos de sinalización 

que dificultan a identificación do Camiño? Que vai facer para reconducir a situación? 

 

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 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 13:02:31 
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María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 13:02:36 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 13:02:37 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 13:02:38 

 

Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 13:02:40 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 28/08/2018 13:02:41 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para resposta escrita, relativa á falta de transparencia e información 

por parte do goberno galego a respecto da concesión de subvencións a empresas 

do sector da automoción 

 

O Bloque Nacionalista Galego ten denunciado repetidamente a falta de 

transparencia e información por parte do goberno galego a respecto dos recursos 

que destina a empresas do sector da automoción e a necesidade de informar sobre 

as mesmas para avaliar a repercusión que teñen na fixación de emprego e tecido 

empresarial nun contexto de forte deslocalización cara outros centros de 

produción, como é o norte de Portugal.  

Neste sentido, comezada a X lexislatura este Grupo Parlamentar reiterou 

tres solicitudes de información concreta, rexistrando en outubro de 2016 

preguntas orais e escritas así como un artigo 9 relativos a coñecer as contías 

exactas de determinadas empresas, de habelas, por non poder atopar esa 

información mediante os mecanismos públicos. Porén, máis de ano e medio 

despois e malia as peticións verbalizadas no curso da resposta ás nosas preguntas 

orais, non recibimos resposta, obstaculizando o noso traballo parlamentar e a 

nosa labor de oposición. .  
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

Que axudas, subvencións e convenios de colaboración que estabeleceu a 

Xunta de Galiza, se é o caso, coas seguintes empresas, desde o ano 2009?  

ALUDEC S.A. 

ALYMOSA 

BENTELER AUTOMOTIVE VIGO S.L. 

BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN S.L. 

CABLERIAS AUTO S.L. 

CENTRO TECNOLOGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA -

FUNDACION CETAG 

CENTRO TECNOLOGICO GRUPO COPO S.L. 

COMPONENTES DE VEHICULOS 

COPO GALICIA SLU 

COPO IBERICA S.A. 

DENSO SISTEMAS TERMICOS ESPAÑA S.A. 

FAURECIA ASIENTOS DE GALICIA S.A. 

FAURECIA ATUOMOTIVE ESPAÑA S.A. 
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FAURECIA INTERIOR SYSTEMS ESPAÑA S.A. 

FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE S.A. 

GESTAMP VIGO S.A. 

GKN DRIVELINE VIGO S.A. 

GRUPO ANTOLIN PGA S.A. 

GRUPO ANTOLIN VIGO S.A. 

MAIER FERROPLAST, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA. 

MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES. 

MC SYNCRO  

MEGATECH INDUSTRIES OURENSE S.L. 

MGI COUTIER ESPAÑA S.L. 

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SPAIN S.A. 

PLASTIC OMNIUM COMPONENTES EXTERIORES S.L. 

PSA PEUGEOT CITROEN 

REYDEL AUTOMOTIVE SPAIN S.L. 

SNOP ESTAMPACION  S.A. 

TB SPAIN INJECTION S.L. (TBSI) 
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TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS S.A. 

TREVES GALIZA, SLU 

VIZA AUTOMOCION SAU 

ZF TRW ACTIVE & PASSIVE SAFETY TECHNOLOGY OSS 

(OCCUPANT SAFETY SYSTEMS). 

 

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 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 13:21:42 
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María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 13:21:47 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 13:21:48 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 13:21:50 

 

Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 13:21:51 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 28/08/2018 13:21:52 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

escrita. 

 

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. 

Entre as ferramentas das que nos temos dotado desde Galiza salienta a Lei 11/2007, do 
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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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

-Destinará o goberno galego nos orzamentos de 2019 o 1% do total 

especificamente á loita contra a violencia machista? 

-Que valoración fai o goberno galego da execución do exercicio 2018? E da 

avaliación dos seus resultados? 

-Considera o goberno galego que cumpre os obxectivos de igualdade fixados no 

Plan Estratéxico?  

 

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 
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Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 13:31:58 

 

María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 13:32:03 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 13:32:04 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 13:32:05 

 

Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 13:32:07 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 28/08/2018 13:32:08 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta escrita, sobre a apertura da residencia de maiores de Baleira. 

 

O 8 de xaneiro de 2018 o DOG publicou a resolución pola que se anuncia a 

licitación para a contratación da concesión do servizo asistencial de atención diúrna e 

atención residencial no centro de atención ás persoas maiores de Baleira. 

Neste senso, a Consellaría de Política Social asegurou que o centro abrirá nos 

vindeiros meses despois de acumular continuos retrasos. Primeiro nas obras, que malia 

se iniciar en 2013 non remataron até hai un ano e medio. Posteriormente no 

equipamento da residencia, iniciado en setembro de 2017 e aínda sen rematar cando foi 

publicada a devandita resolución de licitación.  

Nesta infraestrutura, que constitúe un servizo fundamental para a atención das 

persoas maiores, a Xunta de Galiza ten investido máis dun millón de euros públicos, 

porén, a súa xestión será finalmente privada. 

 

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

escrita: 
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- Cales foron as razóns que explican as continuas demoras na 

posta en funcionamento da residencia de maiores de Baleira? 

- Por que estivo o centro pechado ano e medio desde que 

finalizaron as obras de construción? Por que non comezou a equiparse o centro 

até setembro de 2017? 

- Por que, despois de investir máis dun millón de euros públicos na 

construción e equipamento do centro, a Xunta de Galiza decide privatizar a súa 

xestión a través dunha concesión? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 15:00:46 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 15:00:50 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 15:00:52 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 15:00:53 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 15:00:55 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 15:00:57 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Montserrat Prado Cores, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

escrita. 

 

As entidades e ONG´s do terceiro sector son un elemento fundamental para a 

cohesión social e a atención a situacións de diferente tipo canda os propios servizos 

públicos. Sen prexuízo do mantemento, promoción e extensión dos servizos sociais de 

carácter público, débese manter a coordinación e colaboración co terceiro sector de 

acción social na extensión de políticas de benestar e na participación do seu deseño. 

Máis aínda cando após unha década de crise os servizos públicos teñen sido afectados 

polas políticas regresivas de recortes do Partido Popular. Durante este tempo máis que 

nunca colectivos sen ánimo de lucro teñen sido un elemento fundamental para unha 

sociedade mellor.  

A respecto do autismo, na cidade de Ourense traballaba, entre outras, a 

Asociación Autismo Ourense, que foi constituída segundo a información pública 

dispoñíbel xa no ano 1999 como asociación sen ánimo de lucro por familias de persoas 

con TEA (Trastorno do Espectro do Autismo) e declara da de utilidade pública polo 

Ministerio do Interior no ano 2003. Ao longo deste tempo ten atendido a numerosas 

persoas de Ourense e dos seus arredores e recibido tanto doazóns como achegas de 

institucións a través de subvencións, tanto da Xunta de Galiza como da Deputación de 

Ourense, o Concello de Ourense e o propio goberno central así como varios programas 

europeos. 
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Neste ano 2018 puido coñecerse a través de diferentes novas a denuncia de pais 

e nais de crianzas que acudían aos servizos que desenvolvía esta asociación e a 

previsión tanto de incremento de prezos como de perda de servizos. Unha situación 

grave diante da que a Xunta de Galiza non emprendeu unha actitude proactiva na busca 

dunha solución. 

Pasados os meses, un amplo colectivo de pais e nais de persoas con autismo, 

preocupados e preocupadas polo seu futuro, decidiron autoorganizarse e constituírse en 

asociación sen ánimo de lucro co nome de Por Eles TEA Ourense. O seu obxectivo é 

brindar un servizo integral tanto para veciñanza de Ourense como de concellos 

próximos, que se desenvolverá nunhas instalacións no barrio da Ponte.  

Neste momento, o papel da Xunta de Galiza á hora de axudar a manter o papel 

que cumpren determinadas asociacións e colectivos, especialmente alá onde os servizos 

públicos non chegan, é moi importante e a implicación debe ser total para que ningunha 

persoa fique sen atender. Para isto, a Xunta de Galiza ten estabelecido diferentes 

convenios e subvencións. No inmediato, é preciso que a Xunta de Galiza brinde tanto 

apoio de orientación como económico para este colectivo ourensá.  

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:  

- Coñece o goberno galego a situación descrita? Cal é a súa valoración? 

- Ten recibido o goberno galego aos pais e nais do colectivo indicado? Con que 

resultado? 

- Ten previsto o goberno galego desenvolver medidas específicas diante desta 

situación para favorecer o comezo de actividade desta asociación sen ánimo de lucro 

impulsada por pais e nais? 
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- Ten avaliado a Xunta de Galiza estabelecer algún convenio para dotar de 

material esta asociación? E de persoal de reforzo? E para colaborar desde o ámbito das 

súas competencias? 

-Ten previsto algún convenio de colaboración a través do SERGAS? 

- Ten previsto o goberno galego algún tipo de reforzo para a cidade de Ourense 

no tocante ao atendemento do TEA ao abeiro da sanidade e dos servizos sociais 

públicos públicos? 

- Ten coñecemento o goberno galego dalgún incumprimento ou irregularidade 

por parte de asociacións que traballen o espectro autista a respecto das xustificacións 

das obrigas adquiridas ao abeiro de financiamento outorgado pola comunidade 

autónoma? 

 

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/08/2018 12:53:39 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/08/2018 12:53:44 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/08/2018 12:53:49 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/08/2018 12:53:50 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/08/2018 12:53:52 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/08/2018 12:53:54 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e deputados 

do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita. 

 

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 tarde e teñen sido 

insuficientes, ademais de non ter emprendido negociación política algunha neste tempo.  

 

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 
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-Considera o goberno galego un éxito da súa xestión que Galiza vaia pagar a luz 

máis cara do Estado?  

-Que actuacións desenvolveu desde que se coñeceu a Orde do goberno central? Foi 

este un dos asuntos da reunión entre o señor Sánchez e o señor Feijóo? Presentou 

alegacións? Con que contido? Con que resposta?  

-Que vai facer o goberno galego diante da vulneración contra as competencias 

galegas en materia de tributación? 

-Considera o goberno galego que esta medida discrimina negativamente ás 

Comunidades produtoras como Galiza que soportan as instalacións de xeración? 

-Vai modificar a Xunta de Galiza a súa política fiscal en relación á produción de 

enerxía? 

-Segue a soster o goberno galego que no Estado haxa unha tarifa única? Como 

explica entón o sobrecusto aos galegos e galegas?  

-Ten apostado o goberno galego nesta cuestión pola negociación bilateral? Con que 

resultado?  

-Desobedecerá o goberno a suba da factura para as e os galegos? Demandará ao 

estado asumir este custo? Asumirao a propia Xunta?  

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 
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Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 11:03:29 

 

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 11:03:33 

 

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 11:03:35 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 11:03:36 

 

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 11:03:38 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 11:03:39 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputados e 

deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

escrita. 

 

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 
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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 exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta escrita: 

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 11:52:14 
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María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 11:52:19 

 

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 11:52:20 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 11:52:21 

 

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 11:52:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 11:52:24 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

escrita. 

 

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.  

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. 
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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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

Que valoración realiza a Xunta de Galiza da evolución dos indicadores 

referidos? Que medidas a curto e medio prazo está tomando ou vai tomar o goberno 

galego para incrementar o esforzo orzamentario e o grao de cumprimento dos 

compromisos? 

Considera compatíbeis os obxectivos que se fixan nos Plans da Xunta con este 

baixo esforzo canto á execución? 

Que motivou o descenso do esforzo investidor en I+D desde a chegada do 

Partido Popular á Xunta de Galiza? 

Ten pensado a Xunta de Galiza mudar as súas políticas para corrixir as eivas en 

materia de planificación orzamentaria? 
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E para corrixir a negativa evolución do I+D+i en Galiza e apostar nun cambio de 

modelo produtivo? 

Vai continuar o goberno galego aplicando estancando o esforzo investidor en 

políticas de I+D+i? 

 

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 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 12:51:06 

 

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 12:51:11 

 

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 12:51:13 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 12:51:14 

 

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 12:51:15 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 12:51:17 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para resposta escrita. 

 

Ourense leva anos agardando un albergue propio e público na zona vella 

para o acollemento das e dos peregrinos que visitan a cidade ao realizar a ruta da 

Prata, que ten recibido máis de nove mil visitas.  

Froito desta necesidade, no ano 2016 Xunta de Galiza e Concello 

chegaron a un acordo para, co valor final adxudicado de 615.754,48 euros, 

reformar un emblemático edificio da rúa Barreira, no epicentro da zona vella e a 

carón das Burgas.  

As obras, iniciadas a comezos de agosto de 2016, deberan estar 

finalizadas segundo as afirmacións públicas de Xunta de Galiza e do Concello de 

Ourense xa no 2017. En febreiro de 2018, ao non haber novidades nin previsión 

de apertura, o Bloque Nacionalista Galego preguntou no Parlamento e a Xunta de 

Galiza asegurou que estaría aberto no verán. Porén, no momento de asinar esta 

iniciativa nos últimos días de agosto continúa pechado.  
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita: 

Cal é o prazo de apertura para o albergue de peregrinos e peregrinas de 

Ourense?  

Cales son as razóns de que non estivera disponibilizado ao público no 

verán de 2018? 

Ten avaliado a Xunta de Galiza as repercusións desta demora?  

Cal é finalmente o seu equipamento?  

Está garantida a súa accesibilidade para persoas con necesidades 

específicas de mobilidade?  

Cal é a contía económica final do seu acondicionamento?  

Que actuacións vai levar a cabo Turismo de Galiza para dar a coñecer esta 

nova infraestrutura? 

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2018 13:23:47 

 

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2018 13:23:50 

 

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2018 13:23:51 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2018 13:23:53 

 

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2018 13:23:54 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2018 13:23:55 
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PREGUNTA SOBRE A IMPLICACIÓN DA XUNTA NA PROMOCIÓN, ORGANIZACIÓN E 

SUBSIDIO DO CHAMADO CAMPIONATO GALEGO DE CAZA CON ARCO AO VOO 

 

A realización dun campionato para matar paspallás con flechas no termo municipal de 

Soutomaior e a presenza das imaxes corporativas da Xunta de Galicia e da Fundación 

Deporte Galego evidencian, unha vez máis, a connivencia da administración co exercicio de 

lavado de faciana que o lobby procaza tenta realizar “branqueando” as súas matanzas 

sistemáticas de animais silvestres como deporte. 

 

A convocatoria neste municipio pontevedrés realizouse coa chamada “caza sementada”, o 

que ven sendo a compra de animais de granxas para a súa posterior solta no tecor ou 

tecores autorizados, asistindo de novo a unha surrealista paparota 

pseudoconservacionista, xa que resulta pouco críble considerarse un elemento de xestión 

dos ecosistemas cando se teñen que realizar soltas regulares de animais “cinexéticos”. 

 

E por iso que preguntamos: 

 Cantos cartos adicou o goberno autonómico no periodo 2006-2016 para apoiar á 

Federación Galega de Caza, e calquer outra entidade relacionada coa caza con arco 

ao voo? 

 Pensa seguir avalando a Xunta e a Fundación Deporte Galego prácticas tan cruentas 

como a caza a flechazos dos paspallás? 

 

Firmado por PEREZ SUEIRAS, RUBEN
(FIRMA) el día 29/08/2018 con un
certificado emitido por AC DNIE
003
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fltXli rw XEflAL ENWADA 
De: Comisión Mixta para la Unión Europea [maiIto:cmuecor 

Enviado el: lunes, 03 de septiembre de 2018 10:44 
Asunto: Remisión a efectos del artículo 6.1 de la Ley 8/1994 

Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEiO 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.2  391/2009 por lo que respecta a la 

retirada del Reino Unido de la Unión [COM(2018) 567 final] [2018/0298(COD)] 

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para la Unión 

Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico, la iniciativa 

legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en 

su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las 

que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de 

subsidiariedad. 

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 

mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería 

ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de 

la iniciativa legislativa europea. 

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de 

control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo 

electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmuecongreso.es 

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 
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Bruselas, 1.8.2018 
COM(2018) 567 final 

2018/0298 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 391/2009 por lo que respecta a la retirada 
del Reino Unido de la Unión 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

ES 	 ES 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. 	CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

Razones y objetivos de la propuesta 

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse 
de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esto significa que, a 
menos que el acuerdo de retirada ratificado fije otra fecha, todo el Derecho primario y el 
Derecho derivado de la Unión dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir del 30 de marzo 
de 2019 («la fecha de retirada»). El Reino Unido se convertirá entonces en tercer país. 

Sin perjuicio de las disposiciones transitorias que puedan figurar en un acuerdo de retirada, la 
legislación de la UE en materia de transporte marítimo dejará de aplicarse al Reino Unido. 
Uno de los ámbitos del Derecho de la Unión que se vería afectado es el reconocimiento a 
nivel de la Unión de las organizaciones que prestan servicios para la inspección y 
reconocimiento de los buques que enarbolan el pabellón de los Estados miembros 
(«organizaciones reconocidas»). 

En particular, el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.°  391/2009' («el Reglamento») 
exige que las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques reconocidas a nivel 
de la UE por la Comisión sean evaluadas al menos cada dos años por la Comisión, 
conjuntamente con el Estado miembro que presentó la solicitud inicial de reconocimiento de 
dicha organización. Las organizaciones inicialmente reconocidas por el Estado miembro 
correspondiente según lo dispuesto en la normativa anterior y que actualmente gozan del 
reconocimiento de la UE con arreglo al artículo 15, apartado 1, del Reglamento deben ser 
evaluadas de la misma manera. Por consiguiente, el Estado miembro que reconoció estas 
organizaciones inicialmente, con arreglo al artículo 15, apartado 1, será considerado el Estado 
miembro «patrocinador» que participa en la evaluación de la Comisión, con arreglo al 
artículo 8, apartado 1, del Reglamento. 

Asimismo, de los artículos 7 y  8 del Reglamento se desprende que, para seguir disfrutando del 
reconocimiento de la UE, las organizaciones reconocidas deben seguir cumpliendo los 
requisitos y criterios mínimos establecidos en el anexo 1 del Reglamento. Esto se comprueba a 
través de reevaluaciones continuas llevadas a cabo por la Comisión y el Estado miembro 
«patrocinador» con arreglo al artículo 8, apartado 1. 

A partir del momento de su retirada, el Reino Unido ya no estará en condiciones de participar 
en las evaluaciones llevadas a cabo de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del 
Reglamento, en el caso de aquellas organizaciones para las que el Reino Unido actúa a modo 
de Estado miembro «patrocinador». En consecuencia, podría ponerse en entredicho la 
prórroga de la validez del reconocimiento para estas organizaciones a nivel de la UE, no 
pudiendo clarificarse con suficiente seguridad jurídica con arreglo a las disposiciones del 
Reglamento existentes. 

La posibilidad de que estas organizaciones dejen de ser reconocidas por la UE debido a la 
retirada del Reino Unido podría tener consecuencias adversas sobre la competitividad y el 
atractivo de los pabellones de los Estados miembros de la EU-27 que hayan autorizado a estas 
organizaciones reconocidas para actuar en su nombre con el fin de llevar a cabo inspecciones, 
certificaciones y reconocimientos obligatorios de buques. Las organizaciones reconocidas 
afectadas en la actualidad tienen acuerdos de autorización con la mayoría de los Estados 

Reglamento (CE) 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y 
normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques (DO L 131 de 28.5.2009, 
p. 11). 
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miembros de la EU-27 y, tras la retirada del Reino Unido, estos no podrían recurrir a dichas 
organizaciones reconocidas para la flota bajo su pabellón. Al mismo tiempo, los armadores 
que recurren a estas organizaciones también a efectos de clasificación se enfrentarían al 
dilema de, o bien cambiar el pabellón de sus buques por uno no perteneciente a la UE, o bien 
arriesgarse a incumplir sus contratos privados actuales para la clasificación de sus buques con 
las organizaciones correspondientes. 

La finalidad de esta propuesta es aumentar la seguridad jurídica, asegurar la continuidad de la 
actividad para los armadores afectados y mantener la competitividad de los pabellones de los 
Estados miembros de la EU-27. 

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial 

La presente propuesta resulta necesaria debido a la retirada del Reino Unido de la Unión, y su 
ámbito de aplicación se limita a abordar las consecuencias pertinentes. Los principales 
objetivos políticos de este Reglamento se mantienen sin modificaciones. 

Coherencia con otras políticas de la Unión 

La propuesta es plenamente coherente con el mandato del Consejo para las negociaciones con 
el Reino Unido sobre su retirada de la Unión. 

2. BASE JURIDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 

Base jurídica 

La propuesta se basa en el artículo 100, apartado 2, del TFUE. 

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) 

Habida cuenta de que el acto propuesto modificaría el contenido del acto de la Unión vigente, 
esto solo puede realizarse mediante acciones a escala de la Unión. 

Proporcionalidad 

Se considera que la propuesta es proporcionada, puesto que dispone el cambio jurídico 
necesario sin por ello ir más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de acabar con la 
inseguridad jurídica creada por la retirada del Reino Unido de la Unión. Dispone las 
modificaciones legales necesarias para salvaguardar la competitividad de los pabellones de los 
Estados miembros de la EU-27. 

Elección del instrumento 

Puesto que el acto modifica un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, la 
modificación propuesta es la Única forma adecuada. 

3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS 
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE 
IMPACTO 

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente 

No procede. 
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Consultas con las partes interesadas 

Los problemas en relación con el proceso de reevaluación vinculado a la retirada del Reino 
Unido de la Unión han sido comunicados a las partes interesadas a través de una 
Comunicación de la Comisión relativa al transporte marítimo2. 

Durante dos semanas, las partes interesadas afectadas y los Estados miembros tuvieron la 
oportunidad de presentar observaciones sobre la iniciativa propuesta a través del portal de la 
Comisión «Mejora de la Legislación» («Díganos lo que piensa»). 

Durante este periodo, desde el 28 de junio hasta el 12 de julio de 2018, una de las partes 
interesadas formuló observaciones. En general, se valoró positivamente la intención de crear 
una mayor seguridad y claridad jurídicas a través de la iniciativa propuesta y de mantener la 
competitividad de los armadores de la EU-27. Cuando resultaron pertinentes, los comentarios 
se tuvieron en cuenta a la hora de redactar la propuesta. 

Obtención y uso de asesoramiento especializado 

Se recogieron tanto comentarios como conocimientos técnicos de las partes interesadas y de 
los Estados miembros, así como de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Esta 
propuesta también fue respaldada por un análisis jurídico de las consecuencias de la retirada 
del Reino Unido en el ámbito de actuación de las organizaciones reconocidas. 

Evaluación de impacto 

Según lo dispuesto en las directrices de la Còmisión para la mejora de la legislación, no es 
necesaria una evaluación de impacto, puesto que no se espera que la medida prevista tenga un 
impacto significativo y no existen otras opciones políticas materialmente disponibles a 
excepción de la que se propone. 

Derechos fundamentales 

La presente propuesta no tiene consecuencias en la protección de los derechos fundamentales. 

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

No procede. 

5. OTROS ELEMENTOS 

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información 

A fin de evaluar si la actual iniciativa ha alcanzado el objetivo que se menciona sin generar 
ningún tipo de consecuencias no deseadas para la competencia, se ha introducido una cláusula 
de revisión en el artículo 2 de la propuesta. 

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 

La finalidad de esta propuesta es resolver la inseguridad jurídica creada por la retirada del 
Reino Unido en relación con la prórroga de la validez del reconocimiento de las 
organizaciones para las que el Reino Unido actúa a modo de Estado miembro «patrocinador» 
que participa en la evaluación de la Comisión. Esto permitirá la continuación de los acuerdos 

«Comunicación a las partes interesadas - Retirada del Reino Unido y normas de la UE en el ámbito 
del transporte marítimo», 
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existentes entre dichas organizaciones y los Estados miembros de la EU-27 que han firmado 
acuerdos de autorización, de forma que a estas organizaciones se les permita seguir llevando a 
cabo inspecciones y reconocimientos de buques en nombre de los Estados miembros, 
manteniendo la seguridad de forma ininterrumpida. 

La medida legislativa que se propone modificaría el artículo 8, apartado 1, del Reglamento 
sustituyendo el requisito actual, según el cual solo el Estado miembro «patrocinador» 
participará en el proceso de evaluación regular llevado a cabo por la Comisión, por la 
posibilidad de que participe en su lugar cualquier Estado miembro que haya autorizado a una 
de las organizaciones reconocidas. De ese modo, la evaluación podría ser llevada a cabo por 
la Comisión, conjuntamente con cualquier Estado miembro que haya autorizado a la 
correspondiente organización reconocida para que actúe en su nombre a efectos del artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva 2009/15/CE3, y no solo con el Estado miembro «patrocinador». 

Esta solución fue elegida por ser la manera más efectiva y eficiente de abordar la inseguridad 
jurídica creada en el ámbito de las organizaciones reconocidas a causa de la retirada del Reino 
Unido. El acto propuesto resolvería la incertidumbre legal de forma no discriminatoria para 
los Estados miembros que han autorizado a las organizaciones reconocidas a actuar en su 
nombre. 

Asimismo, la propuesta cumple el objetivo de asegurar la continuidad de la actividad, 
manteniendo la competitividad de los pabellones de los Estados miembros de la EU27 que 
trabajan con las organizaciones afectadas. 

El Reglamento solo debe rectificar las posibles consecuencias adversas causadas por la 
retirada del pabellón del Reino Unido de entre los pabellones pertenecientes a los 27 Estados 
miembros de la Unión. La Comisión deberá dar cuenta de sus efectos tras un periodo de 
aplicación adecuado y suficiente, en particular con vistas a identificar cualquier consecuencia 
que pudiera ir más allá del ámbito de aplicación del presente Reglamento. 

Directiva 2009/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas 
comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades 
correspondientes de las administraciones marítimas (DO L 131 de 2009, p. 47). 
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2018/0298 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.°  391/2009 por lo que respecta a la retirada 
del Reino Unido de la Unión 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 100, 
apartado 2, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europe&, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de 
retirarse de la Unión, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea. Por consiguiente, a menos que el acuerdo de retirada ratificado contemple 
otra fecha o el Consejo Europeo, de común acuerdo con el Reino Unido, la fije 
unánimemente, el Derecho de la Unión dejará de aplicarse al Reino Unido a partir 
del 30 de marzo de 2019. El Reino Unido se convertirá entonces en tercer país. 

(2) El Reglamento CE) n.° 391/2009 y la Directiva 2009/15/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo constituyen, de forma conjunta, el marco normativo para las 
actividades de las organizaciones de inspección, reconocimiento y certificación de 
buques. 

(3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) 
n.° 391/2009, las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques 
reconocidas a nivel de la Unión por la Comisión («organizaciones reconocidas») serán 
evaluadas periódicamente y al menos cada dos años por la Comisión, conjuntamente 
con el Estado miembro que presentó la solicitud de reconocimiento pertinente de dicha 
organización. 

DOC,p.. 
2 	DOC ,p.. 

Reglamento (CE) 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y 
normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques (DO L 131 de 28.5.2009, 
p. 11). 
Directiva 2009/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas 
comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades 
correspondientes de las administraciones marítimas (DO L 131 de 2009, p. 47). 
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(4) Por razones de igualdad de trato, las organizaciones que fueron reconocidas 
inicialmente por el Estado miembro correspondiente de conformidad con la Directiva 
94/57/CE del Consejo5  y gozan del reconocimiento de la Unión con arreglo al 
artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.° 391/2009, deben ser evaluadas por la 
Comisión, conjuntamente con el Estado miembro que las reconoció inicialmente. 

(5) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y  8 del Reglamento (CE) 
n.° 391/2009, para seguir beneficiándose del reconocimiento de la UE, las 
organizaciones reconocidas deben seguir cumpliendo los requisitos y criterios 
mínimos establecidos en el anexo 1 de dicho Reglamento. Esto se comprueba a través 
de evaluaciones continuas llevadas a cabo por la Comisión, conjuntamente con el 
Estado miembro correspondiente, con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.° 391/2009. Por lo tanto, las evaluaciones periódicas desempeñan un papel 
importante para mantener el reconocimiento de las organizaciones. 

(6) A raíz de su retirada de la Unión, el Reino Unido no podrá ya participar en las 
evaluaciones llevadas a cabo de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n.° 391/2009. 

(7) Las organizaciones reconocidas que fueron reconocidas inicialmente por el Reino 
Unido gozan actualmente de reconocimiento en la Unión, y otros Estados miembros 
les han confiado labores relacionadas con la inspección, el reconocimiento y la 
certificación de buques, con arreglo al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2009/15/CE. Procede, por consiguiente, modificar el artículo 8, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n.° 391/2009 para garantizar que estas organizaciones sigan siendo 
objeto de evaluación de conformidad con los requisitos de dicha provisión. 

(8) Procede asimismo tomar en consideración las obligaciones relativas a la supervisión y 
control que los Estados miembros deben cumplir con arreglo al artículo 9 de la 
Directiva 2009/15/CE. A este respecto, la evaluación de las organizaciones 
reconocidas por el Reglamento (CE) n.° 391/2009 debe ser llevada a cabo por la 
Comisión, conjuntamente con el Estado miembro o los Estados miembros que las 
hayan autorizado, con arreglo al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/15/CE. 

(9) Este Reglamento debe aplicarse desde el día siguiente a aquel en que el Derecho de la 
Unión, y en particular el Reglamento (CE) n.°  391/2009, deje de aplicarse al Reino 
Unido. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

En el artículo 8 del Reglamento (CE) n.° 391/2009, el apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente: 

«1. Todas las organizaciones reconocidas serán evaluadas por la Comisión, conjuntamente 
con el Estado miembro o los Estados miembros que las hayan autorizado, con arreglo al 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/15/CE, periódicamente y al menos cada dos años, 
para comprobar que cumplen las obligaciones que les impone el presente Reglamento y 
satisfacen los criterios mínimos establecidos en el anexo 1. La inspección se limitará a las 

Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para 
las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las 
administraciones marítimas (DO L 319 de 12.12.1994, p. 20). 
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actividades de las organizaciones reconocidas incluidas en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.». 

Artículo 2 

La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los efectos del presente 
Reglamento a más tardar tres años después de su entrada en vigor. 

Artículo 3 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Qfìcial de la Unión Europea. 

Debe aplicarse desde el día siguiente a aquel en que el Derecho de la Unión deje de aplicarse 
al Reino Unido. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo 	 Por el Consejo 
El Presidente 	 El Presidente 
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De: Comisión Mixta para la Unión Europea [mailto:cmuecongreso.es] 
Enviado el: lunes, 03 de septiembre de 2018 10:53 

Asunto: Remisión a efectos del artículo 6.1 de la Ley 8/1994 [COM(2018) 568] 

Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO ¥ DEL CONSEJO 

que modifica el Reglamento (UE) n.2  1316/2013 por lo que respecta a la retirada del 

Reino Unido de la Unión [COM(2018) 568 final] [COM(2018) 568 final Anexo] 

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para la Unión 

Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico, la iniciativa 

legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en 

su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las 

que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de 

subsidiariedad. 

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 

mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería 

ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de 

la iniciativa legislativa europea. 

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de 

control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo 

electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmuecongreso.es 

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 
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COMISIÓN 
EUROPEA 

o o 
X 	ENTRADA 

LI 

Núm. 

Bruselas, 1.8.2018 
COM(2018) 568 final 

2018/0299 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

que modifica el Reglamento (UE) n.° 1316/2013 por lo que respecta a la retirada del 
Reino Unido de la Unión 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. 	CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

Razones y objetivos de la propuesta 

La red transeuropea de transporte (RTE-T) reconoce la importancia estratégica que tiene para 
la sociedad y la economía de la Unión el desarrollo de una red de infraestructuras de 
transporte a escala europea. En el Derecho de la Unión han quedado consagrados los plazos 
para la red básica (que ha de quedar finalizada de aquí a 2030) y para la red global (de aquí a 
2050). 

Los corredores de la red básica, según figuran en el anexo 1 del Reglamento (UE) 
n.° 1316/2013 («el Reglamento sobre el Mecanismo "Conectar Europa"» o «el Reglamento 
MCE»)', son un instrumento que ayuda a coordinar la realización de la red básica. Los 
corredores se centran en la integración modal, la interoperabilidad y el desarrollo coordinado 
de las infraestructuras, en particular en los tramos transfronterizos y en los cuellos de botella. 
Los Estados miembros están obligados a participar en los corredores de la red básica con 
arreglo al artículo 44, apartado 1, del Reglamento (UE) n.° 13 15/20132. 

El Reino Unido forma parte del corredor de la red básica mar del Norte - Mediterráneo 
(«corredor MNM»). El corredor MNM incluye conexiones entre Belfast, Dublín y Cork en la 
isla de Irlanda y conexiones en Gran Bretaña de Glasgow y Edimburgo en el norte a 
Folkestone y Dover en el sur. Por otra parte, los tramos y nodos del Reino Unido están 
incluidos en el cuadro de «secciones predeterminadas incluidos los proyectos» del corredor 
MNM. 

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse 
de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esto significa que, a 
menos que el acuerdo de retirada ratificado3  establezca otra fecha, todo el Derecho primario y 
secundario de la Unión dejará de ser aplicable al Reino Unido a partir del 30 de marzo de 
2019 («la fecha de retirada»)4. El Reino Unido pasará entonces a ser un tercer país, es decir, 
un país no miembro de la Unión. 

Si en el acuerdo de retirada no se establecen disposiciones transitorias, el Reino Unido dejará 
de ser miembro del corredor MNM a partir del 30 de marzo de 2019. Sus autoridades y partes 
interesadas dejarán de participar en las reuniones y las actividades relacionadas con el 
corredor. 

Dado el grado de integración existente entre las economías de Irlanda y del Reino Unido, y 
dada la ubicación de Irlanda en los extremos geográficos de la Unión, este país se verá muy 
afectado por la retirada del Reino Unido de la Unión. El Reino Unido constituye una conexión 
de transporte vital entre irlanda y el continente. De ahí la necesidad de revisar el trazado del 

Reglamento (UE) n.°  1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 913/2010 y por 
el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 680/2007 y (CE) n.° 67/20 10. 

2  Reglamento (UE) n.° 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la 
Decisión n.° 661/2010/UE. 
Están en curso negociaciones con el Reino Unido con vistas a llegar a un acuerdo de retirada. 
Por otro lado, de conformidad con el artículo 50, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, el Consejo 
Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, puede decidir por unanimidad que los Tratados dejen de aplicarse en 
una fecha posterior. 
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corredor MNM para evitar que quede cortado en dos partes distintas, dejando a Irlanda 
desconectada de la UE continental. 

En el comercio con la Europa continental, Irlanda depende en gran medida de los servicios de 
portacontenedores de corta distancia y los servicios de transbordadores. Los servicios de 
portacontenedores de corta distancia son un medio importante de comercio con terceros países 
a través de puertos de transbordo ubicados en la Europa continental, mientras que los 
servicios de transbordadores se utilizan también para el comercio con el Reino Unido. 

Una manera fundamental de afrontar los retos que se derivan de la retirada del Reino Unido 
de la Unión consistirá en mejorar las conexiones de transporte dentro de la isla de Irlanda, y 
en satisfacer las crecientes necesidades comerciales a través de los puertos de Irlanda. 

A diferencia de muchas regiones del corredor, Irlanda depende de los servicios de aporte, más 
que de los servicios directos de portacontenedores oceánicos, para conectar sus puertos con 
las redes mundiales de contenedores, de modo que la mejora del acceso interior y marítimo 
(incluidas las «autopistas del mar») a los puertos principales es también un paso importante 
para lograr una mayor cohesión en el corredor. 

El Reglamento propuesto ajustaría el trazado del corredor MNM añadiendo nuevas 
conexiones marítimas entre los puertos principales irlandeses de Dublín y Cork y los puertos 
del corredor MNM ubicados en Bélgica (Zeebrugge, Amberes) y los Países Bajos 
(Rotterdam). Surtiría efecto a partir de la fecha en que el Reglamento MCE dejara de ser 
aplicable al Reino Unido y, por consiguiente, este país dejara de formar parte del corredor 
MNM. 

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial 

La presente propuesta es plenamente coherente con la legislación vigente. Las modificaciones 
del trazado del corredor MNM previstas en la presente propuesta también deberían tenerse en 
cuenta en la propuesta en curso para el nuevo Reglamento MCE5. 

Coherencia con otras políticas de la Unión 

La propuesta es plenamente coherente con el mandato del Consejo para las negociaciones con 
el Reino Unido sobre su retirada de la Unión. 

2. 	BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 

Base jurídica 

La base jurídica de la propuesta es el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. 

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) 

Dado que el acto propuesto modificaría el contenido del acto vigente de la Unión, tal 
modificación solo puede realizarse mediante una acción a nivel de la Unión. 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo 
«Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.°  13 16/2013 y  (UE) n.° 283/2014 

[COM(2018) 438 final] 
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Proporcionalidad 

La propuesta se considera proporcionada, ya que establece la necesaria modificación jurídica 
y, al mismo tiempo, no va más allá de lo que es necesario para alcanzar el objetivo de 
garantizar que Irlanda esté conectada con la Europa continental después de que el Reino 
Unido se retire de la Unión. 

Elección del instrumento 

Dado que el acto modifica un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, la 
modificación propuesta es la única forma adecuada. 

3. 	RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS 
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE 
IMPACTO 

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente 

No procede. 

Consultas con las partes interesadas 

Los desafios que supone para los flujos de transporte en el corredor MNM la retirada del 
Reino Unido de la Unión se debatieron en la reunión del corredor de la red básica celebrada 
el 25 de abril de 2018 con los Estados miembros y las partes interesadas de los países del 
corredor durante las jornadas de la RTE-T. 

Las partes interesadas también tuvieron la oportunidad de formular comentarios sobre la 
iniciativa a través del portal de la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación 
(<Díganos lo que piensa»). 

Durante el período de presentación de observaciones, comprendido entre el 28 de junio y el 
12 de julio de 2018, se recibieron comentarios de diversas partes interesadas, entre ellas 
empresas, asociaciones empresariales y autoridades públicas. La intención de revisar el 
trazado del corredor MNM recibió plena acogida. Los comentarios se refirieron 
principalmente a la elección de los puertos del continente con los que debería conectarse 
Irlanda. Esos comentarios se tuvieron en cuenta al redactar la propuesta. 

Obtención y uso de asesoramiento especializado 

No procede. 

Evaluación de impacto 

Debido a la naturaleza de la medida propuesta, no está prevista ninguna evaluación de 
impacto, en consonancia con las directrices para la mejora de la legislación. No hay otras 
opciones de actuación posibles que sean materialmente diferentes. A la luz de la retirada del 
Reino Unido de la Unión, la medida prevista es la única opción de actuación viable para 
garantizar que todas las partes del corredor mar del Norte - Mediterráneo sigan estando 
conectadas. 

La medida responderá a la necesidad permanente de mantener la integridad del corredor de 
transporte y de establecer conexiones de transporte realmente eficientes y sostenibles entre 
Irlanda y el continente europeo. La medida pone de relieve la importancia de las conexiones 
marítimas para abordar los retos que plantea la retirada del Reino Unido, que perjudicarían 
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también a los demás países que participan en el corredor MNM por lo que respecta a la 
planificación y la inversión en infraestructuras. 

Derechos fundamentales 

La presente propuesta no tiene consecuencias para la protección de los derechos 
fundamentales. 

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

No procede. 

5. OTROS ELEMENTOS 

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información 

No procede. 
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2018/0299 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

que modifica el Reglamento (UE) n.°  1316/2013 por lo que respecta a la retirada del 
Reino Unido de la Unión 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 172, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo', 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de 
retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Por 
consiguiente, a menos que el acuerdo de retirada ratificado establezca otra fecha o que 
el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, fije unánimemente una fecha 
distinta, el Derecho de la Unión dejará de ser aplicable al Reino Unido a partir del 30 
de marzo de 2019. El Reino Unido pasará entonces a ser un tercer país. 

(2) El Mecanismo «Conectar Europa», que es un instrumento financiero de la UE, fue 
creado por el Reglamento (UE) n.° 13 16/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo3. 
Su objetivo es permitir la preparación y ejecución de proyectos de interés común en el 
marco de la política de redes transeuropeas en los sectores del transporte, las 
telecomunicaciones y la energía. 

(3) En la parte 1 del anexo 1 del Reglamento (UE) n.° 1316/2013 figura una lista de nueve 
corredores de la red básica. Esos corredores constituyen un instrumento que facilita la 
implementación coordinada de la red básica. Su finalidad es contribuir a la cohesión 
de la red básica, merced a la mejora de la cooperación territorial, abordar objetivos 
más generales de la política de transporte y facilitar la interoperabilidad, la integración 
modal y las operaciones multimodales. 

DOC de,p.. 
2 	DOC de,p.. 

Reglamento (UE) n.° 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, 
por el que se crea el Mecanismo ((Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.°  913/2010 y  por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 680/2007 y  (CE) n.° 67/2010 (DO L 348 
de 20.12.2013, p. 129). 
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(4) El Reino Unido forma parte del corredor de la red básica mar del Norte - 
Mediterráneo, que incluye conexiones entre Belfast, Dublín y Cork en la isla de 
Irlanda y conexiones en Gran Bretaîía de Glasgow y Edimburgo en el norte a 
Folkestone y Dover en el sur. Los tramos y nodos del Reino Unido están incluidos en 
el cuadro de «secciones predeterminadas incluidos los proyectos» de los corredores de 
la red básica que contiene la parte Ide! anexo 1 del Reglamento (UE) n.° 13 16/2013. 

(5) En vista de la retirada del Reino Unido de la Unión, las partes del trazado del corredor 
de la red básica mar del Norte - Mediterráneo relacionadas con el Reino Unido, así 
como los tramos y los nodos del Reino Unido incluidos en el cuadro de «secciones 
predeterminadas incluidos los proyectos», quedarán obsoletos y dejarán de surtir 
efectos jurídicos a partir del día siguiente a aquel en que el Reglamento (UE) 
n.° 1316/2013 deje de ser aplicable al Reino Unido. 

(6) Para evitar que el corredor de la red básica mar del Norte - Mediterráneo quede 
dividido en dos partes distintas y desconectadas y garantizar la conectividad de Irlanda 
con la Europa continental, el corredor de la red básica mar del Norte - Mediterráneo 
debe incluir conexiones marítimas entre los puertos principales de Irlanda y los 
puertos principales de Bélgica y de los Países Bajos. 

(7) Garantizar la conexión entre Irlanda y los demás Estados miembros del corredor de la 
red básica mar del Norte - Mediterráneo es crucial para las inversiones actuales y 
futuras en infraestructuras y para ofrecer claridad y seguridad jurídicas en la 
planificación de infraestructuras. 

(8) El presente Reglamento debe ser aplicable desde el día siguiente a aquel en que el 
Reglamento (UE) n.°  13 16/2013 deje de ser aplicable al Reino Unido. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El anexo 1 del Reglamento (UE) n.° 1316/2013 se modifica de conformidad con el anexo del 
presente Reglamento. 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será aplicable desde el día siguiente a aquel en que el Reglamento 
(UE) n.° 1316/2013 deje de ser aplicable al Reino Unido. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo 	 Por el Consejo 
El Presidente 	 El Presidente 
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COMISIÓN 
EUROPEA 

Bruselas, 1.8.2018 
COM(2018) 568 final 

ANNEX 

ANEXO 

de la 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europo y del Consejo 

que modifica el Reglamento (UE) n.° 1316/2013 por lo que respecta a la retirada del 
Reino Unido de la Unión 
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ANEXO 

En la parte 1 del anexo 1, en el punto 2 («Corredores de la red básica»), en la sección «Mar del 
Norte - Mediterráneo», después de la línea «Belfast - Baile Atha Cliath/Dublin - 
CorcaighlCork» se añade la línea siguiente: 

«Baile Átha CliathlDublin/Corcaigh/Cork - Zeebrugge/AntwerpenlRotterdam». 
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