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

Aprobación sen modiﬁcacións

ı 32962 (10/PNC-002698)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e catorce deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Proxecto
de lei de creación do Consello Nacional de Colexios Profesionais de Enxeñaría Química de España,
119224
así como coa profesión e titulación de Enxeñaría Química

Rexeitamento das iniciativas

ı 30526 (10/PNC-002456)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co ﬁn de dotar as corporacións locais
do ﬁnanciamento necesario para a prestación do servizo de axuda no fogar ás persoas en situación
de dependencia
119225

ı 32028 (10/PNC-002608)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e cinco deputados/as máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas aﬁrmacións da Real Academia Española referidas ao uso de toponimia galega de119225
turpada

ı 34205 (10/PNC-002782)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e dous deputados/as máis
Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia para que nos orzamentos do exercicio 2019 estableza o financiamento necesario co fin de asumir a totalidade dos custos de mantemento de
todos os centros de educación primaria de Galicia e así dar cumprimento ao establecido no pacto
119225
local

119212
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COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

ı 34476 (10/PNC-002798)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre medidas conducentes a paliar as altas temperaturas que se producen no Hospital Provincial
119226
de Pontevedra

Rexeitamento da iniciativa

ı 21703 (10/PNC-001779)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para paliar as deﬁciencias de espazo e
persoal da Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario da Coruña 119226

ı 30397 (10/PNC-002447)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a modiﬁcación
da Lei xeral da Seguridade Social co ﬁn de considerar en situación de incapacidade permanente as
persoas diagnosticadas de carcinoma ou de calquera outra enfermidade grave, así como o recoñecemento do dereito das persoas beneﬁciarias á reserva do posto de traballo
119226

ı 34223 (10/PNC-002784)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o aumento a doce meses do período subvencionable pola Consellería de Emprego e Industria
para a contratación temporal por parte dos concellos de persoas en situación ou risco de exclusión
social perceptoras da Risga, así como o impulso dun programa especíﬁco de integración sociolaboral para mulleres perceptoras da Risga e da mellora da coordinación entre as áreas de política
social e emprego da Xunta co servizo público de emprego estatal
119227

ı 34442 (10/PNC-002797)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego en relación coa xestión dos centros de
menores dependentes da Xunta de Galicia e, concretamente, no centro de menores de Monteledo,
119227
de Ourense

ı 34605 (10/PNC-002806)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e dous deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para dotar do servizo de matrona, como
mínimo nun día á semana, o concello de Cerceda
119227
119213
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1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación

ı 36167 (10/POP-004287)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns das catas termais que se están a realizar no río Barbaña, en Ourense

ı 36172 (10/POP-004288)

119239

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da invitación polo Concello da Cañiza á Feira do Xamón
celebrada o 15 de agosto de 2018 soamente a representantes dun determinado partido político
119242

ı 36177 (10/POP-004289)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para facer máis visible e pór en valor o traballo
das mulleres nos ámbitos da ciencia e da tecnoloxía
119244

ı 36183 (10/POP-004290)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas á realización dunha investigación do estado real
da zona do peirao do Marqués, na vila de Noia, tras a intervención de dragaxe levada a cabo
119247

ı 36215 (10/POP-004291)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das condicións de seguridade e saúde das traballadoras
e dos traballadores da empresa contratada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio para levar a cabo unhas catas en varios lugares do concello do Porriño tras as últimas
119250
aparicións de lindano

ı 36219 (10/POP-004293)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego respecto das condicións de seguridade e saúde laboral
das traballadoras e dos traballadores que trasladaron o lindano do Porriño á canteira de Xinzo, en
119252
Ponteareas

ı 36236 (10/POP-004294)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
119214
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Sobre as previsións do Goberno galego para o cumprimento do establecido nas Directrices de ordenación do territorio e no Plan de ordenación do litoral respecto dos terreos que ocupa a fábrica
119254
de Ence en Lourizán

ı 36247 (10/POP-004295)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a posta en funcionamento das novas residencias
119258
públicas para persoas maiores anunciadas nas sete principais cidades de Galicia

ı 36250 (10/POP-004296)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a situación na que se atopa o cumprimento polo Goberno galego do establecido no Decreto
124/2014, do 11 de setembro, respecto do número de oﬁcinas e a ratio ideal por ﬁscalía 119260

ı 36258 (10/POP-004297)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización das xestións oportunas diante das
institucións europeas e estatais para demandar a inclusión do corredor Galicia-Portugal (Vigo-Leixões-Porto) no corredor atlántico ferroviario de mercadorías e mellorar a conexión ferroviaria VigoPorto
119262

ı 36309 (10/POP-004298)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a problemática existente en relación cun fogar residencial de carácter privado e con ánimo
119265
de lucro na Laracha

ı 36312 (10/POP-004299)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para atender as demandas existentes na Residencia
119268
Asistida de Maiores de Oleiros

ı 36314 (10/POP-004300)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a actuación que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas solicitudes de permuta
dos postos de traballo presentadas polos traballadores interinos do persoal laboral dependente
119271
dela tras a sentenza do Tribunal Constitucional ao respecto

ı 36315 (10/POP-004301)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

119215
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Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para solucionar as deﬁciencias e carencias detectadas
na prestación de servizos, as condicións laborais do persoal e o estado de conservación das insta119273
lacións dos centros de atención directa da provincia da Coruña

ı 36317 (10/POP-004302)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo das
119275
obras, na Residencia de Maiores de Caranza, en Ferrol

ı 36337 (10/POP-004303)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da corrección dos topónimos deturpados nas estradas da súa competencia
119278

ı 36341 (10/POP-004304)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre o estado de tramitación no que se atopa o expediente para a aprobación parcial do Plan
xeral de ordenación municipal de Vilaboa
119282

ı 36347 (10/POP-004305)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións de inspección e control desenvolvidas pola Xunta de Galicia en relación co festival do Marisquiño na súa edición de 2018 para veriﬁcar o cumprimento da normativa vixente, en
especial en materia de seguridade
119285

ı 36349 (10/POP-004306)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre a posta en coñecemento da Axencia Galega de Emerxencias do acontecido na madrugada
do 13 de agosto de 2018 no festival do Marisquiño
119287

ı 36355 (10/POP-004307)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o control que está a levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento dos convenios asinados polo Sergas nos anos 2016 e 2017 coa multinacional Medtronic nas unidades hos119289
pitalarias de cardioloxía

ı 36357 (10/POP-004308)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

119216
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Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia das denuncias dos profesionais da Unidade de Dermatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña referidas á suposta incompatibilidade
119291
do xefe de servizo da unidade para o desempeño dese posto

ı 36407 (10/POP-004309)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da corrección dos topónimos deturpados nas es119293
tradas da súa competencia

ı 36414 (10/POP-004310)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgunha xuntanza coas principais plataformas web de
reservas de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico
119296

ı 36420 (10/POP-004311)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia dos incumprimentos no réxime de visitas do público
aos bens de interese cultural
119298

ı 36423 (10/POP-004312)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao ﬁnanciamento e execución do convenio de colaboración subscrito o 9 de agosto de 2018 entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e Seaga en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais para
o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas franxas secundarias
119301

ı 36429 (10/POP-004313)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia do I e II Programa galego de muller e ciencia

ı 36439 (10/POP-004314)

119304

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para impulsar o autoconsumo enerxético
119307

ı 36440 (10/POP-004315)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a evolución que presenta a demanda de formación profesional dende o ano 2008

119310

119217
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ı 36446 (10/POP-004316)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns do incumprimento no Colexio Padre Feijoo, de Allariz, da taxa taxa de alumnado
por aula establecida
119312

ı 36452 (10/POP-004317)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns do Goberno galego para non levar a cabo o chamamento ao persoal substituto
para cubrir as baixas do persoal docente con tempo suﬁciente para a preparación do curso
119314

ı 36457 (10/POP-004318)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das intencións do Real Club Celta de Vigo e do Concello de Mos de recualiﬁcar terreos de especial protección forestal para construír un centro comer119316
cial na parroquia de Tameiga

ı 36463 (10/POP-004319)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o coñecemento pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do problema de demoras que hai na emisión de informes nalgún dos servizos provinciais de patrimonio
119318
cultural dependentes desa consellaría

ı 36471 (10/POP-004320)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as incidencias detectadas durante o mes de agosto de 2018 na Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, como consecuencia da non cobertura das vacacións do persoal
119322

ı 36472 (10/POP-004321)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para non levar a
cabo o chamamento ao persoal substituto para cubrir as baixas do persoal docente de educación
119323
secundaria con tempo suﬁciente para a preparación do curso

ı 36475 (10/POP-004322)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre os criterios de adxudicación das axudas previstas no Plan de infraestruturas rurais 2018-2019
119325

ı 36484 (10/POP-004323)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
119218
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Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para evitar ou compensar as numerosas
molestias e as situacións de inseguridade que levan padecendo as persoas usuarias da AP-9 na
119327
ponte de Rande

ı 36505 (10/POP-004324)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para reverter o incremento que pre119330
senta o número de persoas falecidas nas estradas galegas no verán de 2018

ı 36613 (10/POP-004325)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a contía dos recursos orzamentarios destinados á convocatoria de axudas publicada para o
ano 2018 con destino a proxectos acuícolas
119332

ı 36615 (10/POP-004326)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar en relación co volume de tráﬁcos comerciais e náuticos
rexistrados nos peiraos de titularidade autonómica no período 2013-2017 e a súa evolución no que
vai de 2018
119334

ı 36618 (10/POP-004327)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número de proxectos dos grupos de acción local do sector pesqueiro apoiados polo Goberno galego durante o período 2016-2018
119336

ı 36621 (10/POP-004328)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance que fai Portos de Galicia en relación co volume de tráﬁcos de mercadorías rexistrados nos 122 peiraos de titularidade autonómica entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de
119338
2017 e no que vai de 2018

ı 36623 (10/POP-004329)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o contido das dúas novas ordes de axudas publicadas o 4 de xaneiro de 2018 con destino aos
grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca
119340

ı 36624 (10/POP-004330)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a evolución que presentan os produtos certiﬁcados baixo o selo de calidade pescadeRías
119342
119219
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ı 36625 (10/POP-004331)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as principais novidades introducidas no proceso de actualización do Plan territorial por contaminación mariña accidental de Galicia
119344

ı 36641 (10/POP-004332)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da evolución que presenta nos últimos anos a presenza
da muller no sector marítimo-pesqueiro
119346

ı 36652 (10/POP-004333)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 4 máis
Sobre o posible coñecemento polo Goberno galego dos motivos e circunstancias da supresión do
119348
programa Parlamento da CRTVG

ı 36658 (10/POP-004334)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación da posición que debe defender Galicia
diante do Goberno central e da Unión Europea respecto da transición enerxética
119350

ı 36664 (10/POP-004335)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as razóns do incumprimento da ratio de alumnado en educación infantil no CEIP Padre Feijoo,
119354
de Allariz

ı 36667 (10/POP-004336)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a retirada polo Goberno galego dos pneumáticos usados en Lendo, na Laracha

ı 36674 (10/POP-004337)

119356

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia destinadas a garantir a normal atención aos
usuarios da Casa do Mar de Vigo e de Pontevedra
119358

ı 36744 (10/POP-004338)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os recortes de profesorado na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo e as medidas que
119361
debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto

119220
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ı 36758 (10/POP-004339)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o cobramento por parte da Catedral de Santiago de Compostela para visitar o Pórtico da Gloria a partir do mes de novembro de 2018
119364

ı 36760 (10/POP-004340)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Sánchez García, Antón
Sobre a actuación da Consellería do Medio Rural en relación coa mortaldade de polos este verán
por mor da vaga de calor
119367

ı 36765 (10/POP-004341)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación á venda de Itínere

ı 36768 (10/POP-004342)

119370

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
Sobre as actividades de formación e divulgación desenvoltas pola Xunta de Galicia dende a aprobación da Proposición 19.285(10/PNC-001554) sobre as actuacións que debía levar a cabo o Goberno galego para a inclusión da perspectiva do coidado, benestar e protección dos animais nos
protocolos de actuación ante emerxencias
119374

ı 36769 (10/POP-004343)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que se levaron a cabo por parte da Xunta dos acordos adoptados polo Parla119377
mento de Galicia na Proposición non de Lei 24910 (10/PNC-001947)

ı 36775 (10/POP-004344)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas a tomar en materia de dependencia

ı 36789 (10/POP-004345)

119379

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia destinadas a paliar a perda de produción no sec119383
tor apícola na campaña 2018

ı 36791 (10/POP-004346)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

119221
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Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en relación as demandas de máis persoal docente
119386
no IES de Brión e atender as necesidades do centro

ı 36798 (10/POP-004347)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que está a realizar a Xunta de Galicia nos fogares galegos do rural para que poi119389
dan acceder a internet

ı 36800 (10/POP-004348)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación á baixada na valoración da sanidade pública
galega
119392

ı 36803 (10/POP-004349)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en relación a erradicación da vespa velutina en
119395
Galicia

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación

ı 36853 (10/PUP-000190)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 8 máis
Sobre a postura da Xunta de Galicia diante do anuncio de rescisión do contrato de subministración
de enerxía eléctrica por parte de Naturgy á industria galega
119397

ı 36955 (10/PUP-000193)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre a repercusión temporal que supón, no remate das actuacións anunciadas no barrio da Residencia, na cidade de Lugo, a decisión da Xunta de Galicia de deixar sen efecto os acordos referidos
á retrocesión do pavillón xeral e do ediﬁcio da Escola de Enfermaría do complexo do vello Hospital
119399
Xeral

ı 36962 (10/PUP-000191)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da dotación dos recursos necesarios ao IES de
119401
Brión e ao CEIP Padre Feijoo de Allariz
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ı 36969 (10/PUP-000192)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola consellaría para cubrir as necesidades de persoal docente e de
infraestruturas no curso escolar 2018-2019
119404

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

ı 36974 (10/POPX-000106)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dalgunha actuación para frear a escalada de prezos da electricidade e dos carburantes
119407

ı 36975 (10/POPX-000107)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre o restablecemento da situación na CRTVG

119408

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a forma da acción de goberno da Xunta de Galicia

119409

ı 36976 (10/POPX-000108)

4. Informacións e correccións de erros
4.1. Informacións

ı Resolución da valedora do pobo, do 23 de xullo de 2018, pola que se designa a persoa titular do
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais do Valedor do Pobo.
119237
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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

COMISIóN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIóN XERAL, XUSTIzA E INTERIOR
A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 19 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación sen modiﬁcacións
- 32962 (10/PNC-002698)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e catorce deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Proxecto
de lei de creación do Consello Nacional de Colexios Profesionais de Enxeñaría Química de España,
así como coa profesión e titulación de Enxeñaría Química
BOPG nº 335, do 11.07.2018
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións por 10 votos a favor, 0 votos en contra
e 1 abstención.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para:
1. Tramitar e aprobar deﬁnitivamente o Proxecto de lei de creación do Consello Nacional de Colexios
Profesionais de Enxeñaría Química de España.
2. Facer as modificacións necesarias orientadas a completar o RD 1837/2008, co fin de incluír
a Enxeñaría Química dentro do anexo VIII —de profesións reguladas— cumprindo deste modo
coas exixencias recoñecidas aos colectivos si incluídos na dita disposición, segundo o artigo 4.1
do citado real decreto, e permitindo aos titulados en Enxeñaría Química considerarse regulados
de pleno dereito dentro do marco normativo español e non quedar relegados como ata o momento.
3. Dotar a Enxeñería Química dun marco legal equivalente ao previsto na Resolución do 15 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello
de Ministros polo que se establecen as condicións ás que deberán adecuarse os plans de estudos
conducentes á obtención de títulos que habiliten para o exercicio das distintas profesións reguladas
de enxeñeiro (BOE 29-01-2009).
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4. Establecer con plena seguridade xurídica a homologación entre a titulación de Enxeñaría Química
e a titulación de Enxeñaría Industrial, especialidade Química, tal e como estableceu no seu momento o RD 1954/1994.»

Rexeitamento das iniciativas
- 30526 (10/PNC-002456)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co ﬁn de dotar as corporacións locais
do ﬁnanciamento necesario para a prestación do servizo de axuda no fogar ás persoas en situación
de dependencia
BOPG nº 305, do 16.05.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 32028 (10/PNC-002608)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e cinco deputados/as máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas aﬁrmacións da Real Academia Española referidas ao uso de toponimia galega deturpada
BOPG nº 319, do 13.06.2018
Sométese a votación por puntos:
Punto primeiro: rexeitado por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
Punto segundo: rexeitado por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións
- 34205 (10/PNC-002782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e dous deputados/as máis
Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia para que nos orzamentos do exercicio 2019 estableza
o ﬁnanciamento necesario co ﬁn de asumir a totalidade dos custos de mantemento de todos os
centros de educación primaria de Galicia e así dar cumprimento ao establecido no pacto local
BOPG nº 350, do 03.09.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª
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COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO
A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 19 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 34476 (10/PNC-002798)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre medidas conducentes a paliar as altas temperaturas que se producen no Hospital Provincial
de Pontevedra
BOPG nº 350, do 03.09.2018
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a tomar todas as medidas precisas para evitar as
altas temperaturas dentro do Hospital Provincial de Pontevedra, para o conxunto das persoas e
persoal do Hospital e non só para as zonas sensibles.»

Rexeitamento da iniciativa
- 21703 (10/PNC-001779)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para paliar as deﬁciencias de espazo e
persoal da Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario da Coruña
BOPG nº 234, do 29.12.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 30397 (10/PNC-002447)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a modiﬁcación
da Lei xeral da Seguridade Social co ﬁn de considerar en situación de incapacidade permanente as
persoas diagnosticadas de carcinoma ou de calquera outra enfermidade grave, así como o recoñecemento do dereito das persoas beneﬁciarias á reserva do posto de traballo
BOPG nº 301, do 08.05.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
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- 34223 (10/PNC-002784)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o aumento a doce meses do período subvencionable pola Consellería de Emprego e Industria
para a contratación temporal por parte dos concellos de persoas en situación ou risco de exclusión
social perceptoras da Risga, así como o impulso dun programa especíﬁco de integración sociolaboral para mulleres perceptoras da Risga e da mellora da coordinación entre as áreas de política
social e emprego da Xunta co servizo público de emprego estatal
BOPG nº 350, do 03.09.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 34442 (10/PNC-002797)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego en relación coa xestión dos centros de
menores dependentes da Xunta de Galicia e, concretamente, no centro de menores de Monteledo,
de Ourense
BOPG nº 350, do 03.09.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 34605 (10/PNC-002806)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e dous deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para dotar do servizo de matrona, como
mínimo nun día á semana, o concello de Cerceda
BOPG nº 350, do 03.09.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 18 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación

- 36167 (10/POP-004287)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns das catas termais que se están a realizar no río Barbaña, en Ourense
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- 36172 (10/POP-004288)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da invitación polo Concello da Cañiza á Feira do Xamón
celebrada o 15 de agosto de 2018 soamente a representantes dun determinado partido político
- 36177 (10/POP-004289)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para facer máis visible e pór en valor o traballo
das mulleres nos ámbitos da ciencia e da tecnoloxía
- 36183 (10/POP-004290)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas á realización dunha investigación do estado real
da zona do peirao do Marqués, na vila de Noia, tras a intervención de dragaxe levada a cabo
- 36215 (10/POP-004291)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das condicións de seguridade e saúde das traballadoras
e dos traballadores da empresa contratada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio para levar a cabo unhas catas en varios lugares do concello do Porriño tras as últimas
aparicións de lindano
- 36219 (10/POP-004293)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego respecto das condicións de seguridade e saúde laboral
das traballadoras e dos traballadores que trasladaron o lindano do Porriño á canteira de Xinzo, en
Ponteareas
- 36236 (10/POP-004294)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o cumprimento do establecido nas Directrices de ordenación do territorio e no Plan de ordenación do litoral respecto dos terreos que ocupa a fábrica
de Ence en Lourizán
- 36247 (10/POP-004295)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a posta en funcionamento das novas residencias
públicas para persoas maiores anunciadas nas sete principais cidades de Galicia
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- 36250 (10/POP-004296)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a situación na que se atopa o cumprimento polo Goberno galego do establecido no Decreto
124/2014, do 11 de setembro, respecto do número de oﬁcinas e a ratio ideal por ﬁscalía
- 36258 (10/POP-004297)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización das xestións oportunas diante das
institucións europeas e estatais para demandar a inclusión do corredor Galicia-Portugal (Vigo-Leixões-Porto) no corredor atlántico ferroviario de mercadorías e mellorar a conexión ferroviaria VigoPorto
- 36309 (10/POP-004298)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a problemática existente en relación cun fogar residencial de carácter privado e con ánimo
de lucro na Laracha
- 36312 (10/POP-004299)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para atender as demandas existentes na Residencia
Asistida de Maiores de Oleiros
- 36314 (10/POP-004300)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a actuación que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas solicitudes de permuta
dos postos de traballo presentadas polos traballadores interinos do persoal laboral dependente
dela tras a sentenza do Tribunal Constitucional ao respecto
- 36315 (10/POP-004301)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para solucionar as deﬁciencias e carencias detectadas
na prestación de servizos, as condicións laborais do persoal e o estado de conservación das instalacións dos centros de atención directa da provincia da Coruña
- 36317 (10/POP-004302)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo das
obras, na Residencia de Maiores de Caranza, en Ferrol
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- 36337 (10/POP-004303)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da corrección dos topónimos deturpados nas estradas da súa competencia
- 36341 (10/POP-004304)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre o estado de tramitación no que se atopa o expediente para a aprobación parcial do Plan
xeral de ordenación municipal de Vilaboa
- 36347 (10/POP-004305)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións de inspección e control desenvolvidas pola Xunta de Galicia en relación co festival do Marisquiño na súa edición de 2018 para veriﬁcar o cumprimento da normativa vixente, en
especial en materia de seguridade
- 36349 (10/POP-004306)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre a posta en coñecemento da Axencia Galega de Emerxencias do acontecido na madrugada
do 13 de agosto de 2018 no festival do Marisquiño
- 36355 (10/POP-004307)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o control que está a levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento dos convenios asinados polo Sergas nos anos 2016 e 2017 coa multinacional Medtronic nas unidades hospitalarias de cardioloxía
- 36357 (10/POP-004308)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia das denuncias dos profesionais da Unidade de Dermatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña referidas á suposta incompatibilidade
do xefe de servizo da unidade para o desempeño dese posto
- 36407 (10/POP-004309)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da corrección dos topónimos deturpados nas estradas da súa competencia
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- 36414 (10/POP-004310)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgunha xuntanza coas principais plataformas web de
reservas de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico
- 36420 (10/POP-004311)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia dos incumprimentos no réxime de visitas do público
aos bens de interese cultural
- 36423 (10/POP-004312)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao ﬁnanciamento e execución do convenio de colaboración subscrito o 9 de agosto de 2018 entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e Seaga en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais para
o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas franxas secundarias
- 36429 (10/POP-004313)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia do I e II Programa galego de muller e ciencia
- 36439 (10/POP-004314)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para impulsar o autoconsumo enerxético
- 36440 (10/POP-004315)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a evolución que presenta a demanda de formación profesional dende o ano 2008
- 36446 (10/POP-004316)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns do incumprimento no Colexio Padre Feijoo, de Allariz, da taxa taxa de alumnado
por aula establecida
- 36452 (10/POP-004317)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns do Goberno galego para non levar a cabo o chamamento ao persoal substituto
para cubrir as baixas do persoal docente con tempo suﬁciente para a preparación do curso
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- 36457 (10/POP-004318)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das intencións do Real Club Celta de Vigo e do Concello de Mos de recualiﬁcar terreos de especial protección forestal para construír un centro comercial na parroquia de Tameiga
- 36463 (10/POP-004319)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o coñecemento pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do problema de demoras que hai na emisión de informes nalgún dos servizos provinciais de patrimonio
cultural dependentes desa consellaría
- 36471 (10/POP-004320)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as incidencias detectadas durante o mes de agosto de 2018 na Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, como consecuencia da non cobertura das vacacións do persoal
- 36472 (10/POP-004321)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para non levar a
cabo o chamamento ao persoal substituto para cubrir as baixas do persoal docente de educación
secundaria con tempo suﬁciente para a preparación do curso
- 36475 (10/POP-004322)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre os criterios de adxudicación das axudas previstas no Plan de infraestruturas rurais 20182019
- 36484 (10/POP-004323)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para evitar ou compensar as numerosas
molestias e as situacións de inseguridade que levan padecendo as persoas usuarias da AP-9 na
ponte de Rande
- 36505 (10/POP-004324)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para reverter o incremento que presenta o número de persoas falecidas nas estradas galegas no verán de 2018
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- 36613 (10/POP-004325)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a contía dos recursos orzamentarios destinados á convocatoria de axudas publicada para o
ano 2018 con destino a proxectos acuícolas
- 36615 (10/POP-004326)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar en relación co volume de tráﬁcos comerciais e náuticos
rexistrados nos peiraos de titularidade autonómica no período 2013-2017 e a súa evolución no que
vai de 2018
- 36618 (10/POP-004327)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número de proxectos dos grupos de acción local do sector pesqueiro apoiados polo Goberno galego durante o período 2016-2018
- 36621 (10/POP-004328)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance que fai Portos de Galicia en relación co volume de tráﬁcos de mercadorías rexistrados nos 122 peiraos de titularidade autonómica entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de
2017 e no que vai de 2018
- 36623 (10/POP-004329)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o contido das dúas novas ordes de axudas publicadas o 4 de xaneiro de 2018 con destino aos
grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca
- 36624 (10/POP-004330)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a evolución que presentan os produtos certiﬁcados baixo o selo de calidade pescadeRías
- 36625 (10/POP-004331)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as principais novidades introducidas no proceso de actualización do Plan territorial por contaminación mariña accidental de Galicia
- 36641 (10/POP-004332)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
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Sobre a valoración que fai o Goberno galego da evolución que presenta nos últimos anos a presenza
da muller no sector marítimo-pesqueiro
- 36652 (10/POP-004333)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 4 máis
Sobre o posible coñecemento polo Goberno galego dos motivos e circunstancias da supresión do
programa Parlamento da CRTVG
- 36658 (10/POP-004334)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación da posición que debe defender Galicia
diante do Goberno central e da Unión Europea respecto da transición enerxética
- 36664 (10/POP-004335)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as razóns do incumprimento da ratio de alumnado en educación infantil no CEIP Padre Feijoo,
de Allariz
- 36667 (10/POP-004336)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a retirada polo Goberno galego dos pneumáticos usados en Lendo, na Laracha
- 36674 (10/POP-004337)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia destinadas a garantir a normal atención aos
usuarios da Casa do Mar de Vigo e de Pontevedra
- 36744 (10/POP-004338)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os recortes de profesorado na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo e as medidas que
debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
- 36758 (10/POP-004339)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o cobramento por parte da Catedral de Santiago de Compostela para visitar o Pórtico da Gloria a partir do mes de novembro de 2018
- 36760 (10/POP-004340)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Sánchez García, Antón
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Sobre a actuación da Consellería do Medio Rural en relación coa mortaldade de polos este verán
por mor da vaga de calor
- 36765 (10/POP-004341)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación á venda de Itínere
- 36768 (10/POP-004342)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
Sobre as actividades de formación e divulgación desenvoltas pola Xunta de Galicia dende a aprobación da Proposición 19.285(10/PNC-001554) sobre as actuacións que debía levar a cabo o Goberno galego para a inclusión da perspectiva do coidado, benestar e protección dos animais nos
protocolos de actuación ante emerxencias
- 36769 (10/POP-004343)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que se levaron a cabo por parte da Xunta dos acordos adoptados polo Parlamento de Galicia na Proposición non de Lei 24910 (10/PNC-001947)
- 36775 (10/POP-004344)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas a tomar en materia de dependencia
- 36789 (10/POP-004345)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia destinadas a paliar a perda de produción no sector apícola na campaña 2018
- 36791 (10/POP-004346)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en relación as demandas de máis persoal docente
no IES de Brión e atender as necesidades do centro
- 36798 (10/POP-004347)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que está a realizar a Xunta de Galicia nos fogares galegos do rural para que poidan acceder a internet
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- 36800 (10/POP-004348)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación á baixada na valoración da sanidade pública
galega
- 36803 (10/POP-004349)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en relación a erradicación da vespa velutina en
Galicia

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)
Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación
- 36853 (10/PUP-000190)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 8 máis
Sobre a postura da Xunta de Galicia diante do anuncio de rescisión do contrato de subministración
de enerxía eléctrica por parte de Naturgy á industria galega
- 36955 (10/PUP-000193)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre a repercusión temporal que supón, no remate das actuacións anunciadas no barrio da Residencia, na cidade de Lugo, a decisión da Xunta de Galicia de deixar sen efecto os acordos referidos
á retrocesión do pavillón xeral e do ediﬁcio da Escola de Enfermaría do complexo do vello Hospital
Xeral
- 36962 (10/PUP-000191)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da dotación dos recursos necesarios ao IES de
Brión e ao CEIP Padre Feijoo de Allariz
- 36969 (10/PUP-000192)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola consellaría para cubrir as necesidades de persoal docente e de
infraestruturas no curso escolar 2018-2019
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1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación
- 36974 (10/POPX-000106)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dalgunha actuación para frear a escalada de prezos da electricidade e dos carburantes
- 36975 (10/POPX-000107)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre o restablecemento da situación na CRTVG
- 36976 (10/POPX-000108)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a forma da acción de goberno da Xunta de Galicia
Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

4. Informacións e correccións de erros
4.1. Informacións

Resolución da valedora do pobo, do 23 de xullo de 2018, pola que se designa a persoa titular
do Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais do Valedor do Pobo.
A Mesa do Parlamento, na reunión do día 18 de setembro de 2018, tomou coñecemento do escrito
do secretario xeral do Valedor do Pobo polo que solicita a publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia da Resolución da valedora do pobo, do 23 de xullo de 2018, pola que se designa a
persoa titular do Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais do Valedor do Pobo (doc. núm.
36169) e acordou a súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

119237

X lexislatura. Número 359. 20 de setembro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Resolución da valedora do pobo, do 23 de xullo de 2018, polo que se designa a persoa titular do Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais do Valedor do Pobo.
Mediante resolución da valedora do pobo do 3 de xullo de 2017 creouse o Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuais do Valedor do Pobo (BOPG núm. 154, do 28 de xullo de 2017), que entrou
en vigor o 29 de xuño de 2017.
Segundo se establece no artigo 3 da dita disposición administrativa, a persoa titular do Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuais do Valedor do Pobo deberá ter a condición de funcionario
do Valedor do Pobo, posuír a licenciatura ou o título de grao en Dereito e unha experiencia profesional acreditada no eido do dereito administrativo relacionada directamente coa contratación pública de, cando menos, dez anos.
De acordo co disposto no parágrafo 2 do dito artigo, a valedora do pobo designará a persoa titular
do Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais do Valedor do Pobo.
De acordo co anterior, e en virtude das competencias que me atribúe o artigo 7 do Regulamento
de organización e funcionamento do Valedor do Pobo, aprobado pola Comisión de Peticións o
16 de xaneiro de 2018,
RESOLVO:
Designar titular do Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais do Valedor do Pobo a D. Fernando de Andrés Alonso, secretario xeral do Valedor do Pobo.
Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2018
Milagros Otero Parga
Valedora do pobo
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
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 a súa resposta oral en Pleno.

O pasado 5 de setembro a veciñanza de Ourense vía con preocupación
como aparecía o río Barbaña, ao seu paso pola praza de Abastos nº1, tinxido dun
verde case fluorescente. Colectivos, policía local, etc. pensaron nun primeiro
momento en que era unha vertedura. Desde o Bloque Nacionalista Galego temos
denunciado reiteradamente a situación do río ourensán Barbaña. As agresións a
este río teñen sido unha constante ao longo da historia recente e urxe unha
corrección

de

actitude

por

parte

das

administracións

implicadas

na

responsabilidade desta situación.
Finalmente, a Consellaría de Economía, Emprego e Industria informou de
que se trataba dunha cata termal. Porén, segundo informa a Confederación
Hidrográfica, non foi avisado este organismo. Parece ser que o concello
tampouco e isto xerou unha alarma innecesaria debido á falta de dilixencia da
Xunta de Galiza.

1
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Cales son os motivos de estar a desenvolver catas termais no río Barbaña?

Santiago de Compostela, 7 de setembro 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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 07/09/2018 11:39:34

María Montserrat Prado Cores na data 07/09/2018 11:39:39

Ana Pontón Mondelo na data 07/09/2018 11:39:40
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/09/2018 11:39:41

Olalla Rodil Fernández na data 07/09/2018 11:39:42

Xosé Luis Bará Torres na data 07/09/2018 11:39:44
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Begoña Rodríguez Rumbo, José Manuel Pérez Seco
e Abel Losada, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta a súa
resposta oral en Pleno.

En A Cañiza, a Carballeira do Cacharado (antigo Campo da Feira Vella)
constitúe o centro da área recreativa na vila, unha masa arbórea de carballos
que ocupa uns 6.000 metros cadrados e cercada por un pequeno muro de
granito dun metro de alto.
Na carballeira celebran os veciños e veciñas a coñecida “Feira do Xamón” e
tamén a celebraron este ano 2018, a número 52. Máis de 12.000 racións que
se serviron o día 15 de agosto, superando entón todas as previsións de
público. Non hai dúbida de que o propio Partido Popular contribuíu en
número a esa afluencia, pois os únicos representantes políticos aquel día 15
de agosto foron o vicepresidente da Xunta, a directora xeral de Turismo, o
alcalde de A Cañiza, parlamentarios autonómicos e máis representantes do
Goberno galego. Quizais porque os demais representantes dos cidadáns non
foron nin sequera invitados

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Cal é a opinión do Goberno da Xunta de Galicia de que o día 15 de agosto
deste ano soamente fosen invitados por parte do Concello de A Cañiza á
“Feira do Xamón” os representantes políticos afíns ao Partido Popular?

Pazo do Parlamento, 7 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:

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

Patricia Vilán Lorenzo na data 07/09/2018 12:40:31
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/09/2018 12:40:39
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/09/2018 12:40:44
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/09/2018 12:40:51

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Luca Chao Pérez, Ánxeles Cuña Bóveda e Paula Quinteiro Araújo,
deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo
155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno, sobre a fenda de xénero nas carreiras STEM.

Na súa memoria do ano 2017, o Consello Económico e Social advirte de que,
malia que as “mulleres galegas presentan uns mellores resultados que os homes
en abandono educativo temperá, taxas de rendemento e de idoneidade, titulación
universitaria e, en xeral, en practicamente todos os indicadores de rendemento
educativo”, continúa existindo unha notable fenda de xénero en termos de
salarios e emprego. A isto contribúe o feito de que as rapazas continúan a ter
unha presenza moi escasa nas carreiras STEM, isto é, nas carreiras vinculadas á
ciencia, á tecnoloxía, á enxeñería e ás matemáticas, unha situación que limita de
maneira significativa as súas aspiracións profesionais.

O informe Descifrar as claves: a educación das nenas e mulleres en ciencia,
tecnoloxía, enxeñería e matemáticas elaborado pola UNESCO comeza cunhas
palabras ao respecto que cómpre ter moi en conta: “Só 17 mulleres gañaron o
Premio Nobel de física, química ou medicina dende que o fixera Marie Curie no
ano 1903, o que contrasta cos 572 homes que o acadaron. Hoxe, só o 28% dos
investigadores mundiais son mulleres. Semellante disparidade, semellante
desigualdade profunda, non sucede por casualidade. Demasiadas rapazas son
reprimidas pola discriminación, os prexuízos, as normas sociais e as expectativas
acerca delas que inflúen na calidade da educación que reciben e nas materias que
estudan”.
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Desta maneira, a desigualdade de xénero que persiste no acceso ás carreiras
técnicas e científicas non é unha simple cuestión laboral, senón que atinxe aos
propios dereitos humanos das mulleres. A igualdade de tódalas persoas esixe
tamén a igualdade de oportunidades , incluíndo, claro está, a igualdade de acceso
ao estudo e ao traballo en tódolos campos do coñecemento.

No caso de Galicia, a fenda de xénero en carreiras técnicas era de case o 25% no
curso 2015/2016, un 11,9% máis que en 2004/2005, segundo os datos da
Conferencia de Reitores Españoles (CRUE).

No curso 2015/2016, 2.987 mulleres cursaban carreiras técnicas, mentres que os
homes ascendían a 7.769. O curso pasado a cousa non mudou moito. Das 2.174
persoas que iniciaron unha carreira de enxeñería, só 534 eran mulleres.

Por que sucede isto? Aínda hoxe, cando se discute a cuestión, repítese a escusa
de que a fenda existe porque as mulleres obteñen peores resultados nas probas
que involucran operacións matemáticas, pero isto é o síntoma, non a causa. As
mulleres obteñen peores cualificacións nestes exames porque é o que se espera
delas. Así o demostran numerosos estudos ao respecto. As expectativas negativas
que depositamos nas mulleres afectan negativamente ao seu rendemento. Agora
ben, en iguais circunstancias, rapaces e rapazas sacan as mesmas notas.

Consecuentemente, se pretendemos superar a fenda de xénero na educación, é
preciso que eduquemos en igualdade, subliñando os referentes científicos
femininos que poidan servir de inspiración ás nenas, non só nas escolas, senón
tamén nos medios de comunicación e no espazo público, xa que a formación das
rapazas non se circunscribe só aos centros educativos.

Polo exposto, preséntase a seguinte pregunta:
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 Que pensa facer a Xunta de Galicia para facer máis visible e pór en valor o
traballo das mulleres nos ámbitos da ciencia e da tecnoloxía?

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2018.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Paula Quinteiro Araújo
Deputadas do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 07/09/2018 13:12:55

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 07/09/2018 13:13:04

Paula Quinteiro Araújo na data 07/09/2018 13:13:09
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Julia Torregrosa Sañudo e Paula Quinteiro Araujo, deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea , ao abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa resposta oral en
Pleno.

A Ría de Noia padece unha grave problemática medioambiental cun proceso de
degradación que ten repercusións sobre os bancos marisqueiros e a pesca. Unha
ría chea de refugallos, lixo e augas totalmente contaminadas. Unha das
actuacións máis urxentes e necesarias é a retirada de lodos e lama, coa fin de
extraer os focos contaminantes e abrir a Ría ás correntes, unha demanda cuxa
materialización se agarda desde hai anos.

Tras unha serie de tentativas falladas, o Presidente da Xunta anunciou un
proxecto de rexeneración da Ría de Noia cun orzamento de 4,3 millóns de euros
até 2020.

Os primeiros traballos de dragaxe na Ría de Noia leváronse a cabo no Peirao do
Marqués con moito retraso sobre o anunciado, xa que as obras non comezaron
até abril de 2017, cando estaban anunciadas para antes de 2017. As actuacións,
cun orzamento de 300.000 euros. foron parciais e insuficientes, como era de
prever debido os escasos recursos destinados a tal fin. Ademais, as obras
realizáronse con total escurantismo, ocultando información á veciñanza.

O resultado foi que pouco tempo despois a situación da zona onde se levaron
adiante estes traballos é practicamente igual á previa realización destes, xa que
volve estar chea de lodos e lama, sen acadar os obxectivos previstos de mellora
dos fondos e apertura das correntes.
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Recentemente volvía a anunciarse unha nova fase de dragado nunha zona preto
da inicial, cunha dotación orzamentaria igual á previa, polo que todo parece
indicar que se volverá a realizar unha actuación insuficiente, que non dará os
resultados que se precisan, xa que as actuacións parciais non logran rematar coa
acumulación de lodos.

O que realmente se precisa para a actuación nesta Ría é un proxecto integral de
rexeneración, que se leve adiante nunha única fase e que se realice respectando o
medio ambiente e os recursos marisqueiros e pesqueiros da Ría. E para iso
resulta imprescindible un estudo de avaliación que identifique as causas da
ineficaz intervención anterior para poder corrixir as eivas detectadas, así coma o
maior grao de transparencia coa cidadanía.

Por todo isto, as deputadas asinantes presentamos a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno :

-

Ten previsto a Xunta de Galicia a realización dunha investigación para
coñecer o estado real da zona do Peirao do Marqués tras a intervención de
dragaxe realizada?

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2018.

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

Julia Torregrosa Sañudo na data 07/09/2018 13:55:38

Paula Quinteiro Araújo na data 07/09/2018 13:55:47
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

É de sobra coñecido pola xunta de Galicia o problema que existe co Lindano,
especialmente no Porriño pero tamén nos concellos da contorna debido a alta
volatilidade do mesmo.
Fai anos que as diferentes Administracións levan mirando para outro lado ante un
problema medioambiental e de saúde pública tan importante, pola toxicidade do
composto químico catalogado como moi perigoso.
Ante as últimas aparicións do Lindano fai xa uns meses e a presión popular
exercida, a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Ambiente, decidiu
contratar a unha empresa para levar a cabo catas en varios lugares do Concello
do Porriño como pode ser o do Contrasto.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta:
-

Ten coñecemento o Goberno de cales son as condicións se seguridade e
saúde das traballadoras e traballadores da empresa?

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2018.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/09/2018 19:17:36
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

É de sobra coñecido pola xunta de Galicia o problema que existe co Lindano,
especialmente no Porriño pero tamén nos concellos da contorna debido a alta
volatilidade do mesmo.
Fai anos que as diferentes Administracións levan mirando para outro lado ante un
problema medioambiental e de saúde pública tan importante, pola toxicidade do
composto químico catalogado como moi perigoso.
Ante as últimas aparicións de Lindano no Concello do Porriño, tivemos noticia
da contratación dunha empresa por parte do Goberno local para o traslado do
mesmo a canteira de Xinzo, en Ponteareas, con base nas indicacións da Dirección
Xeral de Calidade Ambiental da Xunta, ao supoñer un problema de saúde
pública.
Por todo o anteriormente exposto En Marea Pregunta:
-

Ten coñecemento o Goberno de cales foron as condicións de seguridade e
saúde laboral das traballadoras e traballadores da empresa que retirou o
Lindano do Porriño a Ponteareas?

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2018.
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Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/09/2018 19:24:59
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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, deputadas e deputados
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno.

1. O 20.1.2016 a Dirección General de Sostenibilidad de la costa y el mar facía
pública a Resolución pola que se outorgaba a ENCE prórroga da concesión dunha superficie
de 373.500 m2 con destino a fábrica de Celulosa.
Esta prórroga, concedida por un goberno en funcións, non é unha decisión firme e
irreversíbel. Pola contra, trátase dun acordo revisábel, tendo en conta que están pendentes
de resolver recursos pola vía administrativa e xudicial: concretamente no caso do concello
de Pontevedra, a administración do Estado non respondeu a un requirimento repositorio; e
ademais está pendente un recurso contencioso administrativo diante da Audiencia Nacional
Neste marco, e tendo en conta o cambio que se produciu no goberno do Estado a
comezos do mes de xuño, cómpre facer valer a posición maioritaria da sociedade
pontevedresa representada pola súa corporación municipal, que en reiteradas ocasións
adoptou acordos a favor da caducidade da concesión e da recuperación dos terreos de
dominio público marítimo-terrestre que ocupa a fábrica de ENCE.
Pasados máis de tres meses da toma de posesión do novo goberno socialista, é
preciso demandar á administración do Estado que responda aos requirimentos repositorios,
ou que subsidiariamente se achande ás demandas do concello de Pontevedra na vía
administrativa.

1
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É necesario que o PSOE cumpra os seus compromisos e que actúe con
determinación e valentía para levar adiante desde a administración do Estado o que leva
defendendo no pleno do concello de Pontevedra e no Parlamento galego.
2. Mais ao mesmo tempo cómpre mirar máis lonxe: ademais de adoptar as medidas
necesarias para evitar a consolidación do complexo industrial ENCE, a Xunta de Galiza
debe velar pola aplicación das directrices recollidas nas DOT e no POL.
No caso das Directrices de Ordenación do Territorio, prevén para os terreos
ocupados pola pasteira a “Reordenación de usos, co traslado cara a outros emprazamentos
de instalacións e actividades que non precisan localizarse xunto ao mar”.
No caso do Plan de Ordenación do Litoral, a súa Disposición Adicional Terceira
caracteriza os terreos ocupados pola fábrica como “Área de Mellora Paisaxística”.
O POL establece que “O obxecto desta área é o da recuperación do espazo que
quedará vacante coa materialización do traslado destas instalacións a outra localización no
horizonte do ano 2018”.
Asemade, neste plan prevese a redacción dun instrumento de ordenación territorial e
urbanístico que faga posíbel a rexeneración, a restauración e a reordenación deste ámbito:
“O desenvolvemento e consecución destes obxectivos concretarase mediante a
redacción do instrumento de ordenación territorial ou urbanístico máis adecuado, atendendo
ao interese público e á utilidade social da actuación que deberá abordar conxuntamente as
accións de rexeneración, restauración e reordenación do ámbito de recualificación previsto
nos terreos actualmente ocupados”.
3. Tendo en conta o anterior, deberíase desbotar calquera decisión que consolide a
situación actual e que dificulte as posíbeis accións para reverter a prórroga concedida a
ENCE. En consecuencia, deberase paralizar e desbotar a modificación do Proxecto sectorial
de Incidencia Supramunipal, que foi publicado no DOG do 14 do 12 de 2012, con
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posterioridade ás DOT (DOG do 22 de febreiro de 2011) e ao POL (DOG do 23 de febreiro
de 2011). Esta modificación ten como obxectivo achandar o terreo para a construcción
dunha planta de biomasa, unha instalación que, ademais do forte impacto visual e
paisaxístico, terá un efecto negativo nos montes da contorna.
4. En definitiva, estamos diante dunha oportunidade histórica para poñer fin a unha
desfeita da ría perpetrada en Lourizán durante o franquismo e continuada despois, prórroga
incluída. Estamos diante dunha oportunidade para iniciar unha nova etapa de respecto polo
medio, de reconciliación coa contorna e de devolución a Pontevedra do que en xustiza lle
corresponde.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que previsións ten o Goberno galego para o cumprimento do establecido nas
Directrices de Ordenación do Territorio e no Plan de Ordenación do Litoral a respecto dos
terreos que ocupa a fábrica de ENCE en Lourizán?

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2018

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

Xosé Luis Bará Torres na data 10/09/2018 11:33:23

María Montserrat Prado Cores na data 10/09/2018 11:33:28

Ana Pontón Mondelo na data 10/09/2018 11:33:29

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/09/2018 11:33:31

Olalla Rodil Fernández na data 10/09/2018 11:33:35

Noa Presas Bergantiños na data 10/09/2018 11:33:37
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Paula Vázquez Verao, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Alberto Núñez Feijóo prometeu, no discurso de investidura da Xª Lexislatura, a
realización de residencias de maiores nas sete cidades.
En febreiro de 2017, o propio Presidente anuncia como “obxectivo de
lexislatura” por parte da Xunta a construción de sete residencias de maiores
públicas nas sete cidades galegas, cun total de 900 prazas, indicando que suporán
uns 47 millóns de euros de investimento, no marco do chamado “Plan Coma na
Casa”.
Nos Orzamentos da Xunta para 2018 o “Plan Coma na Casa” unicamente contou
con 700.000 €, apenas o 1,5 % do total do proxecto. Asemade, para 2019 só se
prevén 8 millóns de euros.

En setembro de 2018 ningún dos proxectos está en marcha.

As prazas públicas en residencias de maiores nas sete cidades galegas son
manifestamente insuficientes e as perspectivas demográficas farán que a
demanda deste tipo de servizo aumente.

Polo anteriormente exposto, a Deputada que subscribe formula a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
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-

Cando vai a Xunta ter en funcionamento as novas residencias
públicas de maiores nas sete principais cidades galegas?
Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 10/09/2018 12:57:44
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde
Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Ministerio Fiscal é un órgano de relevancia constitucional e con
personalidade xurídica propia que responde exclusivamente a criterios de
legalidade, obxectividade, imparcialidade e independencia.
Trátase dun órgano estatal dependente do Ministerio de Xustiza, máis os
medios persoais e materiais son competencia do Goberno galego, que
debería cumprir o seu propio Decreto 124/2014, de 11 de setembro, en
canto ao número de oficinas e á ratio ideal por Fiscalía. Non o fai. Na
última Memoria da Fiscalía Superior de Galicia, os datos resúmense na
reclamación de 17 novos funcionarios e no nomeamento de só un por
parte do Goberno, que mesmo chegou a recoñecer en comisión a
insuficiencia de medios, como para a Fiscalía de Santiago de
Compostela.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Cumpre o Goberno galego o Decreto 124/2014, de 11 de setembro
respecto do número de oficinas e á ratio ideal por Fiscalía?
Pazo do Parlamento, 10 de setembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Patricia Vilán Lorenzo na data 10/09/2018 13:04:59
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/09/2018 13:05:05
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/09/2018 13:05:10
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Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O Regulamento (UE) 913/2010 do Parlamento Europeo e do Consello do 22 de
setembro de 2010 sobre unha rede ferroviaria europea para un transporte de
mercadorías competitivo estableceu unha serie de corredores europeos de
mercadorías para aumentar a competitividade do ferrocarril fronte a outros
medios de transporte. Estes corredores europeos de mercadorías constitúen así
mesmo a espiña dorsal das Redes Transeuropeas de Transporte definidas nos
Regulamentos UE 1315/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de
decembro de 2013 sobre as orientacións da Unión para o desenvolvemento da
Rede Transeuropea de Transporte, e 1316/2013 do Parlamento Europeo e do
Consello do 11 de decembro de 2013 polo que se crea o Mecanismo “Conectar
Europa”.
Entre estes corredores está o Corredor Atlántico do que ata agora estaba excluído
totalmente Galiza.
No mes de xuño de 2018 a Comisión da Unión Europea aprobaba a proposta de
integración de Galiza no Corredor Atlántico , o que significou, como tal proposta
e aínda en trámite no Parlamento Europeo (a votación programada no Comité do
Parlamento Europeo, prevista para o 25/10/2018), unha boa nova e a reparación
parcial do sensentido que era a exclusión total de Galiza da rede de corredores de
mercadorías europea.
Nese mesmo mes de xuño a Comisión propuxo tamén un orzamento de 30.600
millóns de € para as redes de infraestrutura de transportes europeas para o
período 2021-2027.
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Así quedaba a proposta da Comisión da UE, tal e como consta no seu Anexo
(parte III):

Como se pode observar , nesta proposta intégranse no corredor atlántico as
conexións Galiza-España (A Coruña-Vigo-Ourense-León), e Portugal-España
(Sines/Lisboa-Madrid-Valladolid, Lisboa-Aveiro-Leixoes/Porto-Río Douro), pero
non a conexión Galiza-Portugal.
Dita conexión é estratéxica para Galiza e para os seus portos e debe de ser unha
prioridade política neste país.
A mellora da conectividade entre Galiza e Norte de Portugal é fundamental, xa
que estamos a falar dunha rexión duns 6 millóns de habitantes cun grande
dinamismo económico, e que conta cunha importantísima rede de portos cuxa
interconexión suporía a creación de grandes sinerxías.
Portugal é un dos principais mercados exteriores de Galiza e non se debe de
tolerar, polo tanto, a desvertebración de Galiza e Portugal.
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A demanda da inclusión do Corredor Ferrol-Porto, xunto coa priorización da
conexión Vigo-Porto debe de ser trasladada á Unión Europea.
A inclusión deste corredor Galiza-Norte de Portugal no Corredor Atlántico,
facilitaría os investimentos necesarios para unha conexión ferroviaria
competitiva entre os portos galegos e destes con Portugal.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta:

1) Ten pensado o Goberno galego realizar as xestións oportunas, tanto nas
institucións europeas como nas estatais, aos efectos de demandar a inclusión do
Corredor

Galiza-Portugal

(Vigo-Leixoes/Porto)

no

Corredor

Atlántico

Ferroviario de Mercadorías e mellorar a conexión ferroviaria Vigo-Porto?

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2018.
Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 10/09/2018 13:52:56

Marcos Cal Ogando na data 10/09/2018 13:53:00
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

Son numerosas as denuncias dos profesionais do Centro de Saúde da Laracha en
relación á situación que viven na atención as persoas que se atopan no Fogar
Residencial “Avós Felices”, de carácter privado e con ánimo de lucro.
Este Fogar Residencial, demanda de forma continuada coidados e asistencia
sanitaria tanto de forma programada, a demanda, como de forma urxente, que é
atendida de xeito exclusivo polo persoal sanitario do SERGAS que traballa no
Centro de Saúde de Laracha. Esta asistencia sanitaria é esixida sempre a nivel
domiciliario independentemente da situación do usuario do centro. Entre as
demandas sanitarias das que se ten que ocupar o persoal, atópanse tarefas como a
realización do control de INR, extracción de sangue para análise e recolleita de
mostras de ouriños, realización de cambios de sondaxe vesical permanente,
realización de curas de úlceras e feridas, colocación de vías intravenosas e
administración de medicación endovenosa, campañas de vacinación antigripal…
Segundo consta no Rexistro único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais,
o Fogar Residencial conta cunha ATS/DUE contratada por 30h/mes. Sen
embargo, non se están asumindo ningunha das tarefas de enfermería
mencionadas xa que, segundo manifestou o director deste fogar residencial, a lei
non lle impón a obriga de facelo.
Ademais do continuo abuso do sistema público de saúde por parte da dirección
deste Fogar, estanse a producir unha serie de situación que constitúe unha mala
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praxe asistencial, que vai dende a falta de prevención e coidados de úlceras por
presión, a prevención de caídas e o manexo de pacientes portadores de
enfermidades contaxiosas. Estas situación foron postas en coñecemento, tanto do
Servizo de Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia como ao
Servizo de Inspección Sanitaria, que segundo información recibida polos
profesionais na contestación do Servizo de Inspección de menores, non se
atopaban incidencias rexistradas, o que resulta totalmente contraditorio tendo en
conta a información clínica rexistrada no IANUS do SERGAS, tanto por parte do
Centro de Saúde como por parte do CHUAC.
No debate do mes pasado en Comisión, o Director Xeral do SERGAS informou
dunha resolución sancionadora imposta a este fogar, así como a revogación
parcial da oferta asistencia do Centro.
Con todo, a día de hoxe, as e os profesionais sanitarios do Centro de Saúde de
Laracha informan de que o edificio está listo para funcionar en breve e de feito,
tiveron xa xuntanza para repartir os novos 19 usuarios que entrarán no mesmo.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Como é posible que podan abrir un novo edificio ampliando as prazas a
pesar de ter imposta unha resolución sancionadora e revogado
parcialmente a oferta asistencial?

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2018.

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

Eva Solla Fernández na data 10/09/2018 18:23:21
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A Residencia Asistida de Maiores de Oleiros é a máis grande de toda a Provincia
de Coruña e a que conta con maior número de residentes, chegando case aos 300.
Con todo, é a que menos persoal de atención directa ten, tendo en conta os datos
anteriores.
Esta deficiencia grave de persoal está provocando un aumento alarmante nas
baixas por sobreesforzo, coa consecuencia de que as baixas non se están a cubrir
debido á excesiva carga de traballo e as condicións nas que se ten que
desenvolver o mesmo.
Son varios os exemplos que ilustran esta situación:
-

Na quenda da noite, cada unidade conta coa presenza dunha soa auxiliar
que ten que atender a un total de 44 usuarias/os con cambios posturais.

-

Na lavandería o problema é similar, sendo oito persoas as que traballan na
quenda de día e reducíndose a unha soa na quenda de tarde.

-

O centro conta so cunha persoa de terapia ocupacional e unha animadora
que teñen que atender diariamente a unha media de 150 residentes que
asisten a este tipo de actividades.

-

As case 300 persoas residentes contan só con dúas fisioterapeutas.

-

Non existe psicólogo/a no centro.

-

O psiquiatra visita tan só 6 horas ao mes.
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En relación a falta de psicólogo/a e as poucas horas na que se dispón de
psiquiatra, a situación empeora co ingreso de persoas con trastornos psíquicos
procedentes dos hospitais psiquiátricos que están pechando. O propio director do
centro recoñece que este método non é o mais axeitado, ao carecer os centros de
atención directa como a Residencia de Oleiros coas unidades e o persoal
específico que se necesita para tratar a estas persoas.
En canto as deficiencias en instalación, o deterioro do chan está a influír no día a
dia do persoal e das persoas residentes, tratándose dun problema estrutural que é
necesario solucionar ao supor un risco para o persoal como para as persoas
usuarias das cales a maioría teñen mobilidade reducida.
Sobre as necesidades de material, faise necesario mercar dúas máquinas de
lavado adecuadas para asumir o traballo diario que supera os 1000 quilos de
roupa ao día, ademais de cambiar as camas antigas que dificultan de xeito
impórtate o día a día do persoal do centro pola altura inadecuada das mesmas, así
como a máquina de raios que xa ten máis de 20 anos i é unha máquina fixa que
dificulta o seu uso nun centro cun elevadísimo nivel de dependencia.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Cando ten pensado a Xunta de Galicia atender as demandas existentes na
Residencia de maiores de Oleiros?

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2010.

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

Eva Solla Fernández na data 10/09/2018 18:06:22
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Como xa temos manifestado en anteriores iniciativas, temos constancia de
denuncias de traballadores e traballadoras interinas con traballo no sector público
dependente da Xunta de Galicia, que están sendo discriminadas pola súa
condición de traballadoras con contrato de duración determinada fronte aquelas
outras fixas.
Un exemplo, son as solicitudes de traballadoras interinas da Consellería de
Política Social, para poder permutar entre elas os postos de traballo que
actualmente ocupan e adaptalos a unha mellor conciliación da súa vida laboral e
persoal, dereito do que actualmente non poden desfrutar.
Estas solicitudes son denegadas de forma automática pola dirección Xeral da
Función Pública en aplicación do establecido no artigo 17 do V Convenio
colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia, que non só está obviando
o artigo 15.6 do ET e artigo 14 da Constitución Española, si non tamén,
cometendo nunha grave irresponsabilidade ao non aplicar o Dereito da Unión
Europea, pois o principio de igualdade de trato e non discriminación é un dos
principios xerais do Dereito da UE, polo que a Directiva 1999/70CE debe ser
considerada de alcance xeral.
Esta falta absoluta de respecto a dereitos fundamentais por parte da Xunta de
Galicia, foi denunciada en vía xudicial por dúas traballadoras que tiveron que
acudir ao amparo constitucional pola negativa da Xunta de Galicia de cumprir
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coa sentencia do Xulgado do Social de Ourense, recorrendo a mesma a segunda
instancia que fallou de xeito favorable para a Xunta.
Ante as circunstancias anteriormente expostas, o Tribunal Constitucional ven de
fallar a favor das mesmas, considerando que se produciu unha vulneración do
principio de igualdade recollido no artigo 14 da Constitución Española e
declarando polo tanto a firmeza da sentenza do Xulgado do Social de Ourense
que recoñecida o dereito das traballadoras a permutar os seus postos.
Ante estes feitos o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
PREGUNTA:
-

Como pensa actuar a Xunta de Galicia ante o resto de casos de
traballadores ou traballadoras interinas que soliciten permutar os seus
postos?

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 10/09/2018 17:55:47
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para o seu debate en Pleno.

Son numerosas as denuncias tanto de persoas profesionais como usuarias, en
relación ao deterioro na prestación de servizos nos centros de atención directa
como as residencias de maiores, centros de atención a persoas dependentes ou
centros de menores situados na provincia da Coruña.
O propio Comité de Empresa de Política Social da provincia da Coruña,
denuncio tanto na Consellería como ante a Valedora do Pobo a situación destes
centros, así como dos propios dereitos das traballadoras e traballadores dos
mesmos.
En canto aos dereitos das traballadoras e traballadores, todos os centros contan
con persoal reducido que non cubre as baixas ou vacacións ao 100%, a diferenza
de outras consellerías. Esta situación ocasiona, que en picos como as vacacións
de Nadal, teñan graves problemas de cobertura.
Existen centros con mais de 80 pacientes con mobilidade reducida ou moi
reducida que unicamente contan con dous fisioterapeutas a media xornada. Isto
implica que aínda que numericamente se cumpran cos ratios estipulados, estes
non son adecuados ao tipo de persoas usuarias dos centros.
Todo o anterior no contexto de que moitas das traballadoras e traballadores do
centro, levan mais de cinco anos con algúns dos seus dereitos laborais en
suspensión pola non aplicación de parte do articulado recollido no V Convenio
Colectivo.
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Ademais, algúns centros contan con infraestruturas envellecidas cuxas
deficiencias non son atendidas pola Consellería.
Todo este conxunto de deficiencias, ven marcado pola situación dun incremento
constante na demanda destes centros, que nos casos das residencias contan cunha
longa lista de espera.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta:
-

Cando ten pensado a Consellería levar a cabo as actuacións políticas
pertinentes

que

permitan

solucionar

as

deficiencias

enunciadas?
Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 10/09/2018 18:10:27
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arriba

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara presenta a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Fai varios anos que se iniciaron as obras na Residencia de Maiores de Caranza,
obras caracterizadas por unha pésima xestión que dende o seu inicio partiron dun
proxecto fallido, que as mantivo paralizadas coa consecuencia dunha merma das
prazas públicas así como os custos de derivación á privada.
Con todo, a día de hoxe, as plantas aínda seguen sen abrir e moitas das prazas da
residencia sen cubrir. Cun total de 191 prazas, só están cubertas 96, unha
situación intolerable xa que levan case catro anos sen recibir ingresos, todo isto
tendo en conta a demanda e a lista de espera para os centros residenciais de
maiores en Galicia.
A maiores das dúas plantas que aínda están pechadas polas obras iniciadas dende
fai anos, a residencia de Caranza conta con deficiencias estruturais que son froito
da antigüidade do edificio e que provocan que existan habitacións pechadas por
problemas con goteiras e humidades. Ademais, os problemas estruturais chegan
tamén ao propio chan do centro que si ben nun momento inicial estaba previsto
na obra, ao final os arranxos non se levaron a cabo, presentando actualmente
graves deficiencias.
Sumando as necesidades de obras estruturais a maiores das xa realizadas, a
residencia

adoece

das

mesmas

deficiencias

que

outras

de

similares

características, como por exemplo a de Oleiros, en relación á falta de persoal.
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Tanto o persoal do centro como o Comité de Políticas Sociais de Coruña,
denuncian a falta de persoal e a falta de cobertura nas baixas e nas vacacións.
Actualmente, só contan cun fisioterapeuta e un monitor de tempo libre para
atender a todas as persoas residentes, xa que a praza de terapeuta ocupacional que
está habilitada, atópase sen cubrir. Todo isto, nunha residencia que se caracteriza
por atender a persoas dependentes con mobilidade reducida.
A residencia, conta tamén co mesmo problema que outras en relación aos
ingresos de persoas con patoloxías psíquicas que están a ser ingresadas en
residencias de estas características co peche dos antigos psiquiátricos.
Residencias que non contan cos protocolos e co persoal axeitado. Ao igual que
Oleiros, a residencia de Caranza tampouco conta con psicólogo/a.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Cando ten pensado a Xunta de Galicia abrir as plantas pechadas polas
obras?

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2018.

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

Eva Solla Fernández na data 10/09/2018 18:18:07

119277

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Un dos aspectos onde a represión lingüística, especialmente a impulsada
na ditadura franquista, tivo un grande impacto no noso país. Un dos aspectos que
mellor a reflicten é o da deturpación da toponimia.
Sobre o papel, desde a aprobación do Estatuto de Autonomía, Galiza foi
desenvolvendo instrumentos diversos para recuperar e restaurar ámbitos de uso
para a lingua. Máis aínda, colectivos sociais e culturais teñen desenvolvido unha
importantísima labor neste ámbito. Así mesmo, as recomendacións internacionais
a prol da diversidade lingüística e da protección das linguas minorizadas e
minoritarias contempla a necesidade de salvagarda dos nomes propios e de
lugares, mesmo as propias Nacións Unidas teñen ditado recomendacións ao
respecto.
No marco desta evolución, a propia Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
Normalización Lingüística fixa o marco para o uso oficial do galego en diversos
ámbitos e senta os vieiros legais para a recuperación e fixación da toponimia
1
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galega. No seu artigo 10 estabelece que "os topónimos de Galiza terán como
única forma oficial a galega" e que "corresponde á Xunta de Galiza a
determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de
poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galiza.”
A pesares da normativa existente, distintas entidades públicas e privadas
seguen a vulnerala sistematicamente. Téñense dado pasos adiante, grazas ao
labor de entidades como A Mesa pola Normalización lingüística e outros
colectivos sociais e culturais.
Porén, malia este esforzo, continúa sendo norma que os topónimos sexan
deturpados. Froito do desatendemento das administracións e da vontade
recentralizadora do Estado, continúa a haber moitas mostras de deturpación dos
nomes e numerosos incumprimentos da lexislación vixente. De forma
especialmente preocupante, chama a atención que o topónimo Ourense sexa mal
empregado pola propia administración, sendo un caso particularmente insultante
o de Renfe-Adif e o Ministerio de Fomento. Máis aínda, a propia Xunta de
Galiza está a deixar moito que desexar canto ao cumprimento da norma, tanto na
súa defensa diante do Estado e das entidades privadas como nos ámbitos que lle
son competencia.
Recentemente este Grupo Parlamentar recibiu unha denuncia veciñal
sobre o uso deturpado do topónimo Ourense na estrada de titularidade galega
OU-536, que une Ourense e Trives, ao seu paso pola cidade, á altura do barrio
das Lagoas.

2
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Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego compartimos
absolutamente a preocupación deste veciño, e polos motivos expostos formúlase
a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai corrixir o goberno galego os topónimos deturpados das vías que lle
son responsabilidade?

Santiago de Compostela, 11 de setembro 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 11/09/2018 13:12:57

María Montserrat Prado Cores na data 11/09/2018 13:13:02
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Ana Pontón Mondelo na data 11/09/2018 13:13:04

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/09/2018 13:13:17

Olalla Rodil Fernández na data 11/09/2018 13:13:19

Xosé Luis Bará Torres na data 11/09/2018 13:13:20
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Á MESA DO PARLAMENTO

Marcos Cal Ogando, Antón Sánchez García e Julia Torregrosa Sañudo,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

No Concello de Vilaboa existen decenas de casas ameazadas con ser derrubadas
se non se pon pronta solución á súa situación urbanística. Existen varios
expedientes abertos pola APLU, mesmo un destes expedientes derivou en
denuncia administrativa que chegou á vía xudicial coa petición da fiscalía dunha
condena de dous anos de prisión, 6000 euros de multa e o derrubo da vivenda,
por un delito contra a ordenación do territorio.

A inseguridade xurídica coa que se vén operando en Galicia durante tantos anos,
cunha administración que non ten feito ben o seu traballo nesta materia, é ben
coñecida por todas. A Lei 2/2016 do solo de Galicia presentouse como un avance
neste sentido, máis constantes modificacións amosan a continuidade da
inseguridade xurídica á que a administración somete á súa cidadanía aínda a día
de hoxe.

Neste contexto moitos concellos veñen demorando durante moitos anos a
aprobación do seu PXOM sen contar coa axuda da administración Galega, que
nalgúns casos, más ben se ben dedicando a poñer paus nas rodas, consciente ou
inconscientemente, máis o problema está aí.

O pasado mes de xullo houbo unha reunión entre a directora xeral de Ordenación
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do Territorio e Urbanismo, Encarnación Ribas, e o alcalde de Vilaboa, José Luís
Poceiro, xunto con técnicos de ambas administracións para analizar os seguintes
pasos a dar, coa finalidade de buscar unha solución á situación actual, acadando a
aprobación parcial do plan de urbanismo por parte da Xunta.
Esta xuntanza realizouse uns días despois de que Augas de Galicia anunciase que
o informe sobre o abastecemento aos núcleos do municipio será aprobado, o que
permite seguir adiante coa validación definitiva do plan.
Polo anterior, O Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Pregunta:
-

En que situación se atopa o expediente de aprobación parcial do PXOM de
Vilaboa?

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2018.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Julia Torregrosa Sañudo
Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 11/09/2018 13:46:14
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Antón Sánchez García na data 11/09/2018 13:46:25

Julia Torregrosa Sañudo na data 11/09/2018 13:46:37
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira, Carme Santos Queiruga e Eva Solla Fernández,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

A madrugada do pasado 13 de agosto durante a celebración en Vigo do
Marisquiño, un dos máis importantes eventos estivais da cultura urbana en
Galicia, tivo lugar o colapso da estrutura de formigón que tiña conta do espazo
onde se estaba a desenvolver un dos concertos do festival.
Os servizos de emerxencias actuaron cunha inmediatez e eficacia encomiables, e
agora é o momento de determinarmos con exactitude que elementos relacionados
coa seguridade das persoas poden ser susceptibles de mellora para aprendermos
deste accidente para o futuro.
Neste sentido, resulta vital coñecer se a Xunta de Galicia exerceu as
responsabilidades que a Lei 10/2017, de espectáculos públicos de Galicia lle
atribúe nos artigos 4 e concordantes.
En consideración ao anterior, o grupo parlamentario de En Marea formula a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Que actividades de inspección e control desenvolveu a Xunta de Galicia
en relación ao Festival do Marisquiño na súa edición de 2018 para
verificar as condicións de cumprimento da normativa, especialmente en
materia de seguridade?

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2018.
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Asdo.: Luís Villares Naveira
Carmen Santos Queiruga
Eva Solla Fernández
Deputado e deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 11/09/2018 18:08:54

Carmen Santos Queiruga na data 11/09/2018 18:09:01

Eva Solla Fernández na data 11/09/2018 18:09:09
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira, Carme Santos Queiruga e Eva Solla Fernández,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo
155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

A madrugada do pasado 13 de agosto durante a celebración en Vigo do
Marisquiño, un dos máis importantes eventos estivais da cultura urbana en
Galicia, tivo lugar o colapso da estrutura de formigón que tiña conta do espazo
onde se estaba a desenvolver un dos concertos do festival.
Os servizos de emerxencias actuaron cunha inmediatez e eficacia encomiables, e
agora é o momento de determinarmos con exactitude que elementos relacionados
coa seguridade das persoas poden ser susceptibles de mellora para aprendermos
deste accidente para o futuro.
Neste sentido, resultaría útil saber a eficacia dos plans de emerxencia das
diferentes administracións con competencia na celebración do evento e as
condicións en que se produciu.
Ante a controversia existente sobre a activación do Plan de emerxencias do
Concello de Vigo esa madrugada, o grupo parlamentario de En Marea formula a
seguinte PREGUNTA:
-Quen foi o primeiro que deu a voz de alarma na Axencia Galega de
Emerxencias sobre o acontecido no Festival do Marisquiño a madrugada do 13
de agosto?
Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2018.
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Asdo.: Luís Villares Naveira
Carmen Santos Queiruga
Eva Solla Fernández
Deputado e deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 11/09/2018 18:10:13

Carmen Santos Queiruga na data 11/09/2018 18:10:21

Eva Solla Fernández na data 11/09/2018 18:10:29
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Entre os anos 2016 e 2017, a Xunta de Galicia asinou un convenio marco e catro
convenios específicos para as áreas sanitarias de Lugo, Coruña, Santiago e Vigo,
coa multinacional estadounidense Medtronic, fabricante de equipos médicos e
especializada en tecnoloxía.
A pesares dos intentos da Xunta de Galicia por desmentir o que din os convenios,
o certo é que Medtronic organiza o traballo das uniades de cardioloxía, decida a
maquinaria que se implanta e obtén gratis o coñecemento, uso das instalacións e
datos das e dos doentes.
En definitiva, o conxunto global dos convenios permite participar á empresa na
Xestión hospitalaria de ditas unidades mediante a aplicación de criterios e
principios empresarias de negocio, avaliando as necesidades e os costes da
atención médica que presta o SERGAS poñendo a disposición desta tanto o
conxunto dos recursos públicos como a información do propio Sistema Público
de Saúde.
Ademais desta privatización encuberta, resulta importante ter en conta os
antecedentes da empresa en cuestión, xa que foi obxecto de investigacións e
sancións por parte doutros países como China ou EE.UU, nos que tivo condenas
por cuestións relacionadas co sobornos a médicos para empregar os seus
produtos.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta:
-

Conta a Xunta de Galicia con algún tipo de mecanismo de inspección para
controlar que non sucedan casos de soborno como os que aconteceron en
outros países?

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 11/09/2018 19:00:11
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

No noso ordenamento xurídico, existen diferentes normas encargadas de regular
o réxime de incompatibilidades no ámbito do sistema sanitario público.
Tanto a Lei de sanidade 14/1986 como a Lei de incompatibilidades do persoal ao
Servizo das administración públicas, Lei 53/1984, evidencian de xeito claro a
especial incompatibilidade das actividades profesionais prestadas a persoas as
que se teña que atender no desempeño do posto público.
Con todo, na realidade non se está a dar cumprimento ao estipulado na
lexislación, con especial atención aos postos directivos e de xefaturas de Servizo,
que polas propias competencias do seu posto, manteñen un conflito moi agudo,
no que respecta por exemplo á propia xestión das listas de espera, tendo en conta
a falta total de transparencia que existe sobre a xestión das mesmas e
concretamente das coñecidas como listas de espera non estruturais.
Un exemplo desta incompatibilidade e conflito de interese, segundo denuncias de
profesionais da propia unidade, é o que acontece co xefe de servizo da unidade
de dermatoloxía do Complexo Hospitalario de Coruña, que conta con consulta
privada no Hospital San Rafael e con consulta privada en Madrid.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea pregunta:

119291

-

Ten coñecemento a Xunta de Galicia do que están a denunciar as e os
profesionais da unidade de dermatoloxía do CHUAC en relación a
incompatibilidade do xefe de servizo da unidade?

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 11/09/2018 19:16:59
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Quinteiro Araujo, Paula Vázquez Verao, Ánxeles Cuña Bóveda, Luca
Chao Pérez, Luís Villares Naveira e Davide Rodríguez Estévez, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo
155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

A toponimia constitúe unha riqueza e un patrimonio inmaterial do noso pobo, un
piar fundamental da nosa identidade colectiva.

Na Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, recóllese, no seu
artigo 10, que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega,
que corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos
municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación
interurbanas e dos topónimos de Galicia, e que estas denominacións son as legais
a todos os efectos e a rotulación terá que concordar con elas. Ademais, a Xunta
de Galicia regulamentará a normalización da rotulación pública respectando en
todos os casos as normas internacionais que subscriba o Estado.

A pesar do recollido nesta normativa é habitual que moitos topónimos sexan
deturpados.

No caso da provincia de Ourense as formas oficiais veñen recollidas no Decreto
332/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o nomenclátor correspondente ás
entidades de poboación da provincia de Ourense.

Recentemente recibíamos unha denuncia dunha sinalización errada na estrada de
titulación autonómica Ou-536 (Ourense- A Pobra de Trives). É responsabilidade
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da Xunta de Galicia realizar as correccións necesarias e deben levarse a cabo de
maneira urxente.

Polo anteriormente exposto, preséntase a seguinte pregunta para a súa resposta
oral en Pleno:

-

Van modificar os topónimos deturpados nas vías da súa responsabilidade?

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 12/09/2018 14:20:36

Paula Vázquez Verao na data 12/09/2018 14:20:43

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/09/2018 14:20:47

Luca Chao Pérez na data 12/09/2018 14:20:51

David Rodríguez Estévez na data 12/09/2018 14:21:00
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Luis Villares Naveira na data 12/09/2018 14:21:08
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, sobre a aplicación do Decreto
12/2017, do 26 de xaneiro, no que se establece a ordenación de apartamentos
turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade
Autónoma de Galicia

De acordo co Estatuto de Autonomía de Galicia, a comunidade ten a competencia
exclusiva na promoción e ordenación do turismo. Nese senso cabe entender a
necesidade dunha actuación decisiva do goberno galego coa fin de ordenar e
garantir a viabilidade deste sector chave da economía galega. Así como na
necesidade de garantir a convivencia axeitada nos nosos pobos e cidades.

Neste senso, un dos problemas que máis preocupan nos últimos tempos é o da
proliferación de vivendas turísticas ilegais. A problemática asociada a esta
actividade ilegal é numerosa. Dunha banda cómpre falar do diñeiro furtado ás
arcas públicas toda vez que se tratan de negocios invisibles. Mais tamén se
relaciona coa expulsión da poboación autóctona, a carestía dos prezos de
alugueiro, e dos servizos, en definitiva, a substitución do uso residencial de
certos lugares por un uso turístico pouco sostible.

Ano e medio despois da aprobación do Decreto 12/2017 de 26 de xaneiro, no que
se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e
vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia semella que este
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foi insuficiente para abordar a problemática da proliferación de pisos turísticos
ilegais.

Así son moitas, máis de 3000 só na cidade de Santiago de Compostela, as
vivendas ilegais que se ofertan cada día neste país.

Ante esta situación o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
pregunta:

-

Tivo o goberno da Xunta algunha xuntanza coas principais plataformas
web de reservas?

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 12/09/2018 16:14:40
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en
Pleno, sobre o cumprimento da lei de patrimonio no tocante ao réxime de visitas
dos bens de interese cultural.

De acordo coa lexislación vixente, os bens declarados de interese cultural son os
que gozan dun maior nivel de protección, aqueles bens e manifestacións
inmateriais cun carácter máis sobranceiro no ámbito da Comunidade Autónoma.
A lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, no seu título III
regula o seu réxime específico de protección e acceso. Máis especificamente, no
artigo 48 establécense as condicións de visita pública, obrigatoria para os bens de
interese cultural, segundo o cal:
Artigo 48. Visita pública
1. As persoas propietarias, posuidoras, arrendatarias e, en xeral, titulares
de dereitos reais sobre os bens de interese cultural especificamente
declarados permitirán a súa visita pública gratuíta un número mínimo de
catro días ao mes durante, polo menos, catro horas ao día, que serán
definidos previamente.
Na mesma liña hai que entender a disposición adicional sétima sobre publicidade
dos bens de interese cultural e catalogados que di:
No prazo de dous anos desde a entrada en vigor desta lei, a Xunta de
Galicia divulgará, mediante o emprego das tecnoloxías da información e a
comunicación, a relación dos bens declarados de interese cultural así como
dos catalogados.
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Actualmente a propia web da consellería ofrece unha relación de bens de interese
cultural. Un documento de excel de 693 rexistros no que se inclúe a
denominación, a natureza, a clasificación, a provincia e concello no que se atopa,
así como a referencia legal en virtude da que gozan desa consideración. Un
sistema de acceso pouco áxil, non accesible para toda a cidadanía e cun nivel
informativo escaso. Nada se di sobre os horarios de visita, de xeito que as
persoas interesadas en coñecer esta información deben acudir ou ben a fontes
secundarias ou, en moitos casos, desprazarse directamente aos diferentes puntos.
A realidade, ademais, amosa que en moitos casos a normativa de acceso non se
está a cumprir, tendo menos horas e menos días de visita que as que fixa a lei.

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

Ten constancia o goberno galego dos incumprimentos nos horarios de
acceso aos BIC?

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 12/09/2018 16:49:32

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/09/2018 16:49:39
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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

O 9 de agosto pasado foi asinado entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga un
Convenio de Colaboración en Materia de Prevención e Defensa Contra Incendios
Forestais para o Establecemento dun Sistema Público de Xestión da Biomasa nas Faixas
Secundarias.
No mesmo establécense diferentes condicións e defínense medidas e labores que
corresponden ós concellos e os termos da colaboración. O que non se reflexa de xeito
claro é de onde vai saír a financiación para todo canto se prevé facer nin que medidas
legais e mais dotacións orzamentarias extraordinarias se van poñer a disposición dos
concellos para que este labor non os colapse.
Outro dos aspectos do citado convenio aborda a necesidade de xestión das redes
secundarias de faixas de xestión da biomasa e as faixas laterais das redes viarias da súa
titularidade, referíndose sempre ás de competencia municipal.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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De que partidas concretas teñen pensado sacar o diñeiro que se prevé investir no
convenio asinado recentemente entre a Xunta, a Fegamp e Seaga, que medidas de apoio
ós concellos na xestión e cal é o estado de xestión de biomasa das faixas laterais da rede
viaria competencia da Xunta e do Estado?

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/09/2018 16:52:50

María Montserrat Prado Cores na data 12/09/2018 16:52:55

Ana Pontón Mondelo na data 12/09/2018 16:52:56

Olalla Rodil Fernández na data 12/09/2018 16:52:58
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Noa Presas Bergantiños na data 12/09/2018 16:52:59

Xosé Luis Bará Torres na data 12/09/2018 16:53:01
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral
en Pleno.

Na Galiza de 2018 continúa a ser unha tarefa pendente a de facer unha aposta
seria e decidida desde os poderes públicos para favorecer a presenza e recoñecemento das
mulleres nos ámbitos científico tecnolóxicos e da investigación.
Malia contar co histórico fito do desenvolvemento do I Programa Galego de
Muller e Ciencia 2008-2012, o goberno de Núñez Feijóo deixouno esmorecer desde a súa
chegada a goberno. Tal e como se recolle na introdución daquel Plan, foi concibido para
“dar a coñecer na súa xusta dimensión a situación actual respecto da desigualdade de
trato e de recoñecemento das mulleres nas ciencias e nas tecnoloxías e, por outro lado,
cara á posta en marcha de accións encamiñadas a conseguir unha maior presenza das
mulleres nestes ámbitos en condicións de igualdade cos seus compañeiros varóns”.
Este Programa Galego de Muller e Ciencia tentaba contribuír a mudar
determinadas formas de construír, crear e transmitir ciencia, así como de deseño de
políticas científicas, de desenvolvemento tecnolóxico e de xestión da innovación. Porén,
non se desenvolveu de forma suficiente para avanzar en reverter a situación de
desvantaxe das mulleres en todos os tramos de facer científico e tecnolóxico e iso lastrou
os avances no noso país. A día de hoxe, malia terse rematado o I Programa e terse
coñecido, con anos de atraso, o II Programa Galego de Muller e Ciencia ao que se
1
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comprometera o goberno galego por iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego, non consta unha avaliación específica da primeira edición.
A ausencia dunha avaliación rigorosa do I Plan é algo grave, pero é tamén grave a
falta de cumprimento do II Programa e as lagoas canto á súa avaliación. Alén das
cuestións da planificación deste II Programa coas que este Grupo e que dificultarán o seu
éxito, máis aínda o vai dificultar a falta de rigor e seriedade na súa aplicación. Neste
sentido, o II Programa indica “Elaboraranse dous informes: un informe de seguimento e
outro de avaliación final” e sorprende que no ecuador da súa aplicación nada se saiba.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que avaliación fai a Xunta de Galiza do I e II Programa Galego Muller e Ciencia?

Santiago de Compostela, 12 de setembro 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
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 12/09/2018 17:05:38

María Montserrat Prado Cores na data 12/09/2018 17:05:44

Ana Pontón Mondelo na data 12/09/2018 17:05:45

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/09/2018 17:05:46

Olalla Rodil Fernández na data 12/09/2018 17:05:48

Xosé Luis Bará Torres na data 12/09/2018 17:05:49

3

119306

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Desde o Bloque Nacionalista Galego temos defendido de forma reiterada que o
autoconsumo é unha alternativa que podería abrir interesantísimas alternativas para as e
os galegos, tanto a nivel doméstico como empresarial.
Ademais da súa potencialidade para o aforro enerxético, a eficiencia nas redes de
transporte e a redución de prezos de mercado son posibilidades que deben ser analizadas
e postas en práctica tendo en conta os intereses das e dos galegos e non as presións dos
intereses empresariais. Estamos a falar dun mecanismo que supón unha aposta polas
enerxías limpas e pola redución das emisións contaminantes así como pola produción
descentralizada e mesmo, no caso das empresas, polo incremento da competitividade.
A posibilidade de que as e os consumidores poidan xerar a súa propia
electricidade implica consecuencias transformadoras na concepción da produción e do
uso da enerxía que poden ser positivas no eido económico e social do país.
Polo tanto cumpriría impulsar o autoconsumo desde os poderes públicos. Porén, o
Real Decreto 900/2015, polo que se regulan as condicións administrativas, técnicas e
económicas das modalidades de subministro de enerxía eléctrica con autoconsumo e de
produción con autoconsumo, tivo como orientación principal a de impedir o
1
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desenvolvemento do autoconsumo, pois o Goberno estatal impuxo unha barreira
económica inxustificada ao desenvolvemento desta alternativa.
Recentemente o goberno central presidido por Pedro Sánchez após da moción de
censura a Mariano Rajoy asegurou ter a súa derrogación entre os seus obxectivos. Así
mesmo, o xiro político experimentado por parte do Partido Popular de Galiza, centrado
agora en reivindicar cuestións ao goberno central que viña ignorando, leva a pensar que
pode haber unha nova oportunidade para o autoconsumo en Galiza. Corrixir o marco
estatal e a indiferenza da Xunta de Galiza non compensará o tempo perdido, pero pode
axudar a non ficar atrás para sempre.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para o impulso do autoconsumo
enerxético?

Santiago de Compostela, 12 de setembro 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
2
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 12/09/2018 17:16:46

María Montserrat Prado Cores na data 12/09/2018 17:16:51

Ana Pontón Mondelo na data 12/09/2018 17:16:52

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/09/2018 17:16:54

Olalla Rodil Fernández na data 12/09/2018 17:16:55

Xosé Luis Bará Torres na data 12/09/2018 17:16:56
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno,
sobre as matrículas en Formación Profesional.

A Formación Profesional é, polo menos en teoría, unha das grandes apostas do
Partido Popular en materia educativa. Tanto no que atinxe á lei educativa no
estado, a LOMCE, como para a Consellería de Educación e Cultura da Xunta de
Galicia que reiterou, en múltiples ocasións, a necesidade de fornecer este tipo de
formación.
O constante incremento do paro xuvenil, situado xa no 26,5%, que no caso da
mocidade entre 16 e 24 anos ascende ó 36,6%, así como a elevada taxa de
abandono escolar temperá, fixo que moitos mozos e mozas volveran a buscar na
FP unha alternativa de futuro.
Segundo os propios datos da Consellería a demanda de Formación Profesional
non fixo máis que medrar dende o inicio da crise, así, entre 2009 e 2016
produciuse un incremento de case un 50% na matrícula. Sen embargo, non están
todos os que son xa que o estudantado atópase con que nalgúns títulos non hai
prazas suficientes. Así pasa, por exemplo, en titulacións con moita demanda
como as de hostalería que no único centro integrado de Formación Profesional
pública da área de Vigo, Manuel Antonio, deixou fóra a máis de cincocentos
solicitantes.
É só un exemplo, xa que nos últimos anos, tanto sindicatos como ANPAS, veñen
denunciando recortes de profesorado acompañados de listaxes de espera
excesivas.
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Porén, ao tempo, estase a dar a situación contraria con moitas titulacións
practicamente baleiras. Unha ollada ás listaxes de prazas vacantes en FP xa alerta
de que son varias as titulacións que teñen dificultades para encher os cupos o
que, ao noso entender, é un síntoma da inadecuación da FP galega ás demandas
reais da cidadanía e do propio mercado laboral.

Ante esta situación, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
pregunta:

-

Como foi a evolución da demanda de Formación Profesional dende o
2008?

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 12/09/2018 17:11:25

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/09/2018 17:11:33
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno,
sobre as demandas da comunidade educativa do colexio Padre Feijóo de Allariz.
Dende o pasado mes de xullo a comunidade educativa do colexio Padre Feijóo de
Allariz vense mobilizando para reclamar o cumprimento da ratio establecida
legalmente en función da cal, 25 é o número máximo de alumnado por aula.
Porén, neste centro cóntanse en 51 as nenas e nenos matriculados en 4º de
infantil e só se estableceron dous grupos.
Nestes meses as familias puxéronse en varias ocasións en contacto coa
Consellería de Educación, sen éxito. E é que, malia todo o malestar, a Xunta de
Galicia insiste no incumprimento da taxa legal e en desoír as demandas da
comunidade educativa.
Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno:
-

Que motivos xustifican o incumprimento da taxa legalmente establecida?
Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018.
Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 12/09/2018 17:34:18

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/09/2018 17:34:25
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Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno,
relativa á cobertura de baixas no inicio do curso escolar.

Un ano máis o inicio do curso escolar en Galicia vese salpicado polos
incumprimentos da Xunta de Galicia. Incumprimentos no tocante a
infraestruturas, con obras sen rematar, unidades pechadas, menos docentes, en
definitiva, recortes. Recortes, por suposto, na calidade da educación que reciben
as nenas e nenos de Galicia que, este ano, terán que agardar para que as prazas de
mestres baleiras sexan cubertas.
Así, tal e como denuncia o sindicato STEG, en base a criterios de aforro
económico, para cubrir as baixas do persoal docente non se fará efectivo o
chamamento ata o día 12 de setembro. Deste xeito o persoal chega sen tempo
ningún para a preparación do curso, nin para coñecer as necesidades do
alumnado. nin para coordinarse co resto de cadro de persoal.
Por estes motivos o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte
Pregunta:
-

Que motivos xustifican que non se faga o chamamento ao persoal
substituto con tempo suficiente para a preparación do curso?
Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda

119314

Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 12/09/2018 17:59:04

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/09/2018 17:59:12
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Abel Losada Álvarez, José Manuel Pérez Seco, Patricia Vilán
Lorenzo e María Luisa Pierres López, deputados e deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Cando o presidente Núñez Feijóo dixo o pasado 15 de decembro que
“as administracións teñen o deber de facilitarlle ao Celta, que é un club
de primeira, unhas instalacións da súa mesma categoría”, estaba
agochando, interesadamente, a intención do Real Club Celta de Vigo de
que as administracións lle facilitaran a construción dun centro
comercial que resposta exclusivamente a intereses económicos
especulativos.
A construción dunha nova cidade deportiva nun monte comunal do
concello de Mos limítrofe co termo municipal de Vigo, únese a
intención de construír un centro comercial no monet comunal da
parroquia de Tameiga (Mos), que conta cun importante movemento
veciñal que xa manifestou a súa oposición.
Esta nova cidade deportiva do Celta en Mos está a ser tramitada polo
concello mediante unha modificación puntual do seu plan de
urbanismo, aprobado hai pouco máis dun ano. O proxecto prevé máis
de 850.000 metros cadrados de monte, a metade de propiedade
comunal, para outorgarllos en concesión ao Celta, que construirá neles
un centro comercial de 120.000 metros cadrados co que facer viables
economicamente as súas instalacións deportivas, e a súa posible venda
que xa se intentou sen éxito no pasado.
Polo tanto, o proxecto ten dúas afeccións que consideramos moi
negativas para o tecido social e económico e os recursos
medioambientais; tanto da zona directamente afectada no concello de
Mos, como do conxunto da área urbana de Vigo. Por un lado o impacto
medioambiental moi negativo, sobre os recursos forestais, a paisaxe e o
subministro de auga; e por outro, o impacto económico do centro
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Grupo Parlamentario

comercial sobre o pequeno comercio do conxunto da área urbana,
especialmente en Mos, Vigo, O Porriño e Redondela.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Que valoración fai a Xunta de Galicia da intención do Real Club Celta
de Vigo e o Concello de Mos de recualificar terreos de especial
protección forestal, nun plan xeral aprobado fai un ano, para a
construción dun centro comercial na parroquia de Tameiga?

Pazo do Parlamento, 10 de setembro de2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 12/09/2018 18:09:55
Jóse Manuel Pérez Seco na data 12/09/2018 18:10:01
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/09/2018 18:10:06
María Luisa Pierres López na data 12/09/2018 18:10:11
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Concepción
Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A protección do patrimonio debe entenderse como unha consecuencia
principal da función social do dereito de propiedade, segundo o
establecido no artigo 33 da Constitución española, pero non pode ser
entendida como un límite que a baleire do seu contido esencial.
Tampouco esta protección pode ser un obstáculo inmotivado á libre
iniciativa económica, recoñecida como liberdade de empresa no marco
da economía de mercado no artigo 38 da Constitución española. Ó
contrario, debe entenderse tamén como un elemento de dinamización
económica e social e creadora de riqueza, prosperidade (…) Lei
5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.
Con estas premisas parece acaído que a Administración se implique e
impulse a rehabilitación do Patrimonio cunha administración áxil e
eficaz, cunha visión tamén aberta e nova.
Entre outras cuestións, achegar a administración ao administrado, e
velar pola eficiencia e adaptación aos tempos dos servizos públicos é
unha das obrigas da Administración pública.
A evolución tecnolóxica facilita hoxe en día a implantación das
tramitacións electrónicas, os rexistros e sinaturas dixitais, as secretarías
virtuais, así como plataformas dixitais nas que facer pública a
tramitación de expedientes, as licitacións, as convocatorias, etc. sendo
ferramentas xa familiarizadas e presentes moitas delas en diversos
organismos dependentes das administracións do estado, autonómicas ou
municipais.
A mellora nas tramitacións que facilitan estas ferramentas é
incuestionable, así como favorece a transparencia para a cidadanía e a
trazabilidade no seguimento dos expedientes.
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Sen embargo, detéctanse servizos específicos dependentes da Xunta de
Galicia cun funcionamento deficiente, coma é o Servicio de Patrimonio
Cultural da Xefatura Territorial de Pontevedra dependente da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta
de Galicia, o cal informa sobre todos os proxectos que afectan a
edificacións ou construcións de diversas tipoloxías con algún tipo de
protección ou en contornos con algún tipo de protección en todo o
ámbito da provincia de Pontevedra.
Un servizo que recibe entre 2.000 e 2.200 expedientes cada ano,
moitos deles de gran complexidade e relacionados coa rehabilitación
de edificios históricos, acumulándose e provocando retrasos de varios
meses ou incluso anos nalgún caso na súa tramitación. Isto provocou
que en xuño de 2017 a propia xefa, naquel momento, do Servizo de
Coordinación da Área de Cultura en Pontevedra asegurase nun medio
ser consciente da existencia dun problema, o que a levou a anunciar a
incorporación “dunha ou dúas persoas”, ademais de recibir apoio desde
Santiago para tramitar algúns dos expedientes máis complexos co
obxectivo de “poñerse ao día”.

Desde ese anuncio a situación segue a adolecer de moitos problemas
que teñen manifestado tanto promotores, particulares ou mesmo
institucións como as entidades locais, así como os técnicos redactores
de proxectos afectados por unha protección.
Problemas como:
1. Demora insostible na tramitación de expedientes.
2. Falta de trazabilidade, transparencia e acceso dos axentes implicados
aos expedientes para coñecer o seu estado de tramitación.
3. Omisión do técnico/a asignado ó expediente así como
discrecionalidade e falla de criterio único na emisión dos informes.
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4. Emisión dun único informe, sen posibilidade de consulta previa nin
de recurso no servizo provincial, o que leva a que ante unha
disconformidade tan só cabe a remisión do asunto a Santiago a nivel
autonómico , opción que se demostra totalmente ineficaz.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Esta ineficacia e carencias detectadas neste servizo provincial está a
provocar graves consecuencias,
provocando non só prexuízos
económicos ós promotores, contratistas e técnicos que forman parte do
proceso construtivo, senón a indefensión total e perda do Patrimonio,
e pola demora insostible nos informes e resolucións que provoca o
desistimento de moitos promotores para continuar co expediente de
rehabilitación ou recuperación dun inmoble protexido.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
É coñecedora a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria do serio problema de demoras na emisión de informes
nalgún dos servizos provinciais de Patrimonio Cultural dependentes
desta consellería?

Pazo do Parlamento, 12 de setembro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Concepción Burgo López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 12/09/2018 18:25:52
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/09/2018 18:25:58
Maria de la Concepción Burgo López na data 12/09/2018 18:26:04
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María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.
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Na Comunidade Autónoma de Galicia da que dependen administrativamente tres
provincias marítimo pesqueiras, a Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica durante o mes de agosto o servizo prestado foi insuficiente, tal e como nos
poñen de relevo as múltiples queixas manifestadas a este grupo parlamentario, debido o
baixo número de persoas activas, como consecuencia da non cobertura do persoal de
vacacións causando deterioro do servizo recibido. Esta situación provocou dificultades
na expedición de licencias e cambios de modalidade, así como a imposibilidade de
falar con algún responsable ante calquera incidente, tendo en conta que este verán moi
intenso en canto ás especies como sardiña, bonito, así como nos peches das rías.

Por iso as deputadas que asinan preguntan:

Que incidencias se detectaron durante o mes de agosto como consecuencia da non
cobertura do servizo habitual na Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica?

Pazo do Parlamento, 12 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 12/09/2018 18:36:58
Patricia Otero Rodríguez na data 12/09/2018 18:37:35

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

119322

Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en
Pleno, relativa á cobertura de baixas no inicio do curso escolar do profesorado de
Secundaria.

Do mesmo xeito que aconteceu co persoal de primaria vimos de coñecer que a
Consellería retrasa o máximo posible a incorporación do persoal docente nos
centros de secundaria.
Así, a Consellería vén de publicar na súa web, con data de 12 de setembro, as
instrucións relativas a esta toma de posesión, onde indica que as mesmas só terán
efectos administrativos con data de 17 de setembro.
Isto implica, tal e como denuncia o sindicato STEG, que o suposto aforro
económico teña un impacto directo sobre a calidade educativa nos centros
galegos, toda vez que o persoal chega sen tempo ningún para a preparación do
curso, nin para coñecer as necesidades do alumnado, nin para coordinarse co
resto de cadro de persoal.
Por estes motivos o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Que motivos xustifican que non se faga o chamamento ao persoal
substituto con tempo suficiente para a preparación do curso?

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018.
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Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 12/09/2018 18:34:42

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/09/2018 18:34:49
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz
Villoslada, José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

No Consello da Xunta de Galicia de 6 de setembro de 2018 acordouse autorizar a
sinatura dos convenios de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e 46
concellos galegos para a execución de obras de infraestruturas rurais, por un
importe total de 2.237.189,42€ dentro do Plan de infraestruturas rurais (PIR)
correspondente ao exercicio 2018.

O dito PIR achegará, segundo manifesta a Consellería de medio rural, preto de
dous millóns setecentos mil euros para 65 concellos galegos no bienio 2018-19
co obxecto de acondicionar camiños, instalar canalizacións de abastecemento de
auga ou regadío ou reconstruír muros de pedra en vías municipais, entre outras
actuacións.

O Consello da Xunta de Galicia establece que a través do PIR neste ano
acometerase o acondicionamento de 125 camiños rurais, a instalación de máis de
500 metros de canalizacións de abastecemento de auga ou regadío e o
acondicionamento de 3.780 metros cadrados da contorna do recinto feiral
gandeiro de Curtis, a construción dunha poza enterrada para regadío e contra
incendios en Melón e a reconstrución total ou parcial de máis de 200 metros de
muros de pedra en diferentes vías municipais, obras que segundo expresa a
propia Xunta de Galicia no seu comunicado aos medios “permiten mellorar as
condicións de vida da poboación nos núcleos rurais. Estas actuacións intégranse
na estratexia global da Xunta para contribuír á fixación da poboación do rural e
facilitar o seu asentamento e dinamización”.

Ante esta situación as deputadas e os deputados que asinan preguntan:

Cales son os criterios de adxudicación das axudas contempladas no Plan de
infraestruturas rurais (PIR) 2018-2019?
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Pazo do Parlamento, 12 de setembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 12/09/2018 18:32:57
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/09/2018 18:33:03
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 12/09/2018 18:33:11
Jóse Manuel Pérez Seco na data 12/09/2018 18:33:19
Raúl Fernández Fernández na data 12/09/2018 18:33:26
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Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
As obras na ponte de Rande seguen sendo actualidade máis de oito meses despois
da inauguración oficial na que participaron M. Rajoy como presidente do Estado,
o ministro de Fomento, o señor De La Serna, a presidenta da Mesa do Congreso
Ana Pastor, o presidente da Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, o vicepresidente da
Xunta de Galicia, o señor Rueda ou a conselleira Ethel Vázquez.
Dende ese día numerosos son os usuarios que alertan da intranquilidade que a
mesma ofrece en termos de seguridade. Existe ademais certa intranquilidade nos
usuarios sobre como se van resolver as posibles incidencias que se poidan dar
neses carrís únicos por alcances, avarias, sinistros, sen provocar máis accidentes
ou problemáticas.
Por outra banda, as afeccións na Parroquia de Chapela seguen sen estar resoltas,
cuestión que tamén nos indica que os gobernos do PP atenden primeiro os
intereses das empresas amigas e despois quizais os da cidadanía.
A ponte de Rande da AP-9 ampliouse a tres carrís por sentido para axilizar o
tráfico e evitar os atascos que de xeito recorrente se producían nela por
accidentes que colapsaban os seus anteriores dous carrís por sentido ou pola
elevada afluencia de tráfico procedente de Vigo cara ao Morrazo en días non
laborables e, especialmente, cando fai bo tempo, máis dende a súa inauguración,
os atascos son moi habituais provocando gran malestar entre a cidadanía.

119327

Os usuarios e usuarias da autoestrada AP-9 leváronse unha enorme sorpresa fai
poucos días ao entrar en Rande en dirección ao Morrazo. Ao acceder á ponte
atopáronse cun inesperado resalte de caucho. Condutores denuncian o perigo que
supón a súa instalación, xa que teñen que frear sen agardalo ao entrar na ponte e
notan o salto do vehículo nun tramo onde se pode circular a 80 quilómetros por
hora.
Polo anterior, presentamos a seguinte Pregunta:
-

Que ten feito a Xunta de Galicia para evitar ou compensar as numerosas
molestias e as situacións de inseguridade que levan padecendo as usuarias
da AP9 ao seu paso por Rande?
Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 12/09/2018 19:13:31
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Antón Sánchez García na data 12/09/2018 19:13:41
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Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Este verán incrementáronse as mortes nas estradas galegas, xerando unha
tendencia que comeza a ser alarmante despois de anos de tendencia á baixa.
Galicia é a segunda comunidade con maior aumento do número de falecidos nas
súas vías durante xullo e agosto, con 21 persoas mortas, 11 máis que no mesmo
período de 2017.
Fai uns meses a Conselleira de Infraestruturas e Vivenda, a señora Ethel
Vazquez, compareceu no Parlamento de Galicia presentando o Plan 2016-2020
de seguridade viaria de Galicia.
Tendo en conta este alarmante incremento de falecidas nas estradas galegas, e
que chega nun contexto previo no que os datos de sinistralidade en Galicia xa se
atopaban entre os máis altos do Estado, presentamos a seguinte Pregunta:

-

Que está a facer a Xunta de Galicia para reverter esta alarmante situación?

Santiago de Compostela 13 de setembro de 2018.
Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 12/09/2018 19:36:58

Antón Sánchez García na data 12/09/2018 19:37:08
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A Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
As axudas a acuicultura estrutúranse en tres liñas que son as seguintes: para
proxectos de investimentos produtivos, para proxectos que incrementen a eficiencia
enerxética, e por último, para a obtención de servizos de asesoramento no ámbito da
acuicultura.
Estas axudas véñense convocando con carácter anual e coñecemos que para o ano
2017 houbo 62 axudas para mellorar en empresas acuícolas por un importe superior
aos 2,8 millóns de euros.
O que cómpre deixar claro unha vez máis é que o principal destino destas axudas
segue a ser o sector bateeiro, xa que en 2017 o 75% destes fondos foron para o sector
miticultor.
Con todo, o DOG publicaba o pasado 18 de xaneiro de 2018 unha nova orde para
investimentos produtivos, incremento da eficiencia enerxética e fomento da
reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Cal é a contía da convocatoria de axudas destinadas a proxectos acuícolas?

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 12/09/2018 14:07:46
María Ángeles Garcia Míguez na data 12/09/2018 14:07:55
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Martín Fernández Prado na data 12/09/2018 14:08:04
Alberto Pazos Couñago na data 12/09/2018 14:08:27
Marta Rodriguez Arias na data 12/09/2018 14:08:33
María Soraya Salorio Porral na data 12/09/2018 14:08:43
Daniel Vega Pérez na data 12/09/2018 14:08:49
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A Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
É unha cuestión de todos traballar a prol de afianzar os espazos portuarios de carácter
comercial nunha orientación que permita a potenciación do transporte marítimo de
mercadorías. Unha máxima que ha de ser acompañada da atracción de novos tráficos
e o desenvolvemento do transporte intermodal.
Por iso, desde o Grupo Parlamentario Popular consideramos que é imperativo seguir
apostando por avanzar na conversión dos nosos peiraos en auténticas plataformas de
distribución e centros de intercambio de mercadorías entre transportes marítimo,
ferroviario e por estrada.
Mais non só no aumento do volume de tráficos debemos traballar. Temos que
perseverar tamén no desenvolvemento dunha estratexia destinada a atraer e potenciar
ao sector náutico mediante a disposición de peiraos axeitados, en condicións de
espazos recreativos e deportivos de primeiro nivel.
Isto se plasma nos milleiros de atraques dispostos ao longo dos 122 portos da nosa
estrutura portuaria autonómica, os cales permiten fomentar o emprego e dinamizar
economicamente as zonas costeiras.
Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas en Pleno:

Cal é o balance que realiza a Consellería do Mar sobre o volume de tráficos comerciais
e náuticos desenvoltos nos últimos catro exercicios (período 2013 – 2017) e a súa
evolución no que vai de ano 2018?
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Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 12/09/2018 14:10:39
María Ángeles Garcia Míguez na data 12/09/2018 14:10:48
Martín Fernández Prado na data 12/09/2018 14:10:53
Alberto Pazos Couñago na data 12/09/2018 14:11:06
Marta Rodriguez Arias na data 12/09/2018 14:11:15
María Soraya Salorio Porral na data 12/09/2018 14:11:23
Daniel Vega Pérez na data 12/09/2018 14:11:29
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A Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A normativa europea que regula os fondos pesqueiros establece que o
Desenvolvemento Local Participativo se levará a cabo a través de estratexias
integradas, multisectoriais e baseadas en zonas.
Nesta liña vai o Programa Operativo de España para o Fondo Europeo Marítimo e
Pesca (FEMP). Ante isto, a Consellería do Mar, a través da dirección xeral
Desenvolvemento Pesqueiro, puxo en marcha as actuacións conducentes
elaboración e aprobación destas estratexias a través dos Grupos de Acción Local
sector Pesqueiro (GALPs).

da
de
á
do

Os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) son asociacións sen ánimo de
lucro compostas por entidades que representan os intereses socioeconómicos locais
públicos e privados dentro dunha zona. Na actualidade, xa se levan constituído en
Galicia un total de sete grupos, sendo ademais Galicia a primeira comunidade
autónoma do Estado en seleccionar grupos e estratexias.
A través destes proxectos contribúese a abordar cuestións tan importantes e que
permitan fortalecer as zonas costeiras como pode ser a de aumentar o emprego e a
cohesión territorial nas comunidades pesqueiras e acuícolas, fomentar o emprego
feminino, diversificar as actividades realizadas no marco da pesca e respecto de outros
sectores da economía marítima, etc.
Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Cantos proxectos dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro se teñen apoiado
durante o período 2016 e 2018?
Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 12/09/2018 14:13:01
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María Ángeles Garcia Míguez na data 12/09/2018 14:13:10
Martín Fernández Prado na data 12/09/2018 14:13:16
Alberto Pazos Couñago na data 12/09/2018 14:13:24
Marta Rodriguez Arias na data 12/09/2018 14:13:32
María Soraya Salorio Porral na data 12/09/2018 14:13:44
Daniel Vega Pérez na data 12/09/2018 14:13:51
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A Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Galicia vén experimentando nos últimos anos un constante incremento da actividade
comercial e na recepción de tránsitos náuticos, especialmente despois de uns anos
complicados con motivo da crise económica.
Sabemos que a xestión do ente público Portos de Galicia durante os últimos exercicios
sufriu unha importante transformación buscando a compatibilidade entre a máxima
rendibilidade económica do organismo e a atención de calidade ás necesidades do
sector marítimo portuario.
A maiores, as lonxas da nosa comunidade levan experimentando uns datos moi
positivos nas últimas anualidades. No tinxinte ao tráfico comercial, resulta fundamental
analizar os datos dos movementos nesta anualidade, porque ademais son a proba
acreditativa do crecemento da actividade económica.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que balance fai Portos de Galicia do número de tráficos de mercadorías rexistrados
nos 122 peiraos de titularidade autonómica entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de
2017 e no que vai de 2018?

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 12/09/2018 14:15:30
María Ángeles Garcia Míguez na data 12/09/2018 14:15:40
Martín Fernández Prado na data 12/09/2018 14:15:46
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Alberto Pazos Couñago na data 12/09/2018 14:15:53
Marta Rodriguez Arias na data 12/09/2018 14:16:01
María Soraya Salorio Porral na data 12/09/2018 14:16:10
Daniel Vega Pérez na data 12/09/2018 14:16:16
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A Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A normativa europea que regula os fondos pesqueiros establece que o
Desenvolvemento Local Participativo se levará a cabo a través de estratexias
integradas, multisectoriais e baseadas en zonas.
Nesta liña vai o Programa Operativo de España para o Fondo Europeo Marítimo e
Pesca (FEMP). Ante isto, a Consellería do Mar, a través da dirección xeral
Desenvolvemento Pesqueiro, puxo en marcha as actuacións conducentes
elaboración e aprobación destas estratexias a través dos Grupos de Acción Local
sector Pesqueiro (GALPs).

da
de
á
do

Os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) son asociacións sen ánimo de
lucro compostas por entidades que representan os intereses socioeconómicos locais
públicos e privados dentro dunha zona. Na actualidade, xa se levan constituído en
Galicia un total de sete grupos, sendo ademais Galicia a primeira Comunidade
Autónoma do Estado en seleccionar grupos e estratexias.
A través destes proxectos contribúese a abordar cuestións tan importantes e que
permitan fortalecer as zonas costeiras como pode ser a de aumentar o emprego e a
cohesión territorial nas comunidades pesqueiras e acuícolas, fomentar o emprego
feminino, diversificar as actividades realizadas no marco da pesca e respecto de outros
sectores da economía marítima, etc..
O pasado 4 de xaneiro publicábase dúas novas ordes de axudas para proxectos que se
presenten este ano 2018.
Por todo isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:
1. En que consisten estas novas ordes de axudas aos grupos de acción local do
sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca
publicadas o 4 de xaneiro de 2018?

119340

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 12/09/2018 14:17:52
María Ángeles Garcia Míguez na data 12/09/2018 14:18:01
Martín Fernández Prado na data 12/09/2018 14:18:07
Alberto Pazos Couñago na data 12/09/2018 14:18:15
Marta Rodriguez Arias na data 12/09/2018 14:18:23
María Soraya Salorio Porral na data 12/09/2018 14:18:30
Daniel Vega Pérez na data 12/09/2018 14:18:37
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A Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O selo pescadeRías é unha marca de calidade creada e rexistrada pola Xunta de
Galicia que acredita que os produtos da pesca artesanal e do marisqueo están
convenientemente identificados, teñen un alto nivel de frescura e comercialízanse por
empresas situadas na nosa Comunidade.
Con este selo os produtos do mar procedentes da frota artesanal poden ser
distinguidos con facilidade no mercado co que se atopa o consumidor a diario. A
certificación ofrece unha garantía de frescura e calidade, de respecto ao medio
ambiente e de aplicación dunhas prácticas hixiénicas e de manipulación adecuadas por
parte das empresas que os puxeron no mercado.
A boa evolución da certificación a través desta marca e calidade non últimos anos é un
exemplo que reflicte o incremento da demanda de alimentos saudables e de produtos
ecolóxicos que acrediten calidade e sustentabilidade.
A propia Consellería do Mar avanzou que entre os obxectivos estratéxicos para esta
nova lexislatura está seguir traballando para que nas grandes cadeas de distribución
sigan estando presentes os produtos galegos identificados como tales.
Sen lugar a dúbidas os nosos peixes e mariscos son unha inmellorable tarxeta de
presentación do mar de Galicia.
En relación con este asunto, os deputados abaixo asinantes, formulan a seguinte
pregunta en Pleno:
Cal esta a ser a evolución dos produtos certificados baixo o selo de calidade
PescadeRías?

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 12/09/2018 14:19:07
María Ángeles Garcia Míguez na data 12/09/2018 14:19:18
Martín Fernández Prado na data 12/09/2018 14:19:24
Alberto Pazos Couñago na data 12/09/2018 14:19:31
Marta Rodriguez Arias na data 12/09/2018 14:19:39
María Soraya Salorio Porral na data 12/09/2018 14:19:46
Daniel Vega Pérez na data 12/09/2018 14:19:52
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A Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
As medidas de prevención e preparación fronte aos riscos derivados do tráfico
marítimo e das actividades industriais costeiras son claves para minimizar os impactos
que poden producirse tras un episodio de contaminación mariña.
Para dar resposta a estas eventualidades o Goberno galego deseñou e puxo en
marcha o Plan territorial por contaminación mariña accidental de Galicia (Plan
CAMGAL) que cumpre catro anos en vigor.
Co desenvolvemento do Plan CAMGAL por primeira vez na nosa Comunidade se
abordaban estas posibles situacións de maneira conxunta e coordinada
independentemente da orixe terrestre ou mariña da vertedura, ou da natureza do
axente contaminante.
Na pasada lexislatura, distintos departamentos autonómicos traballaron na
actualización deste Plan para incorporar as novidades lexislativas e tecnolóxicas que
foron aparecendo no eido da contaminación mariña accidental dende a súa posta en
marcha no ano 2012.
Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Cales son as principais novidades que se incorporaron no proceso de actualización do
Plan territorial por contaminación mariña accidental de Galicia?

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 12/09/2018 14:20:16
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María Ángeles Garcia Míguez na data 12/09/2018 14:20:26
Martín Fernández Prado na data 12/09/2018 14:20:32
Alberto Pazos Couñago na data 12/09/2018 14:20:40
Marta Rodriguez Arias na data 12/09/2018 14:20:47
María Soraya Salorio Porral na data 12/09/2018 14:20:55
Daniel Vega Pérez na data 12/09/2018 14:21:01
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A Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O mundo do mar é un sector no que, dende sempre, a muller tivo un papel fundamental
e protagonista. As cifras o constatan e non se entendería o mar de Galicia sen as preto
de 3.000 mulleres do marisqueo a pé ou as máis de 10.000 mulleres que moven cada
día o noso sector conserveiro e conxelador.
Hai máis de vinte e cinco que a Xunta de Galicia comezou a traballar a prol do paso
máis importante que se puido dar neste ámbito, que foi o da profesionalización das
actividades das mulleres do mar. Principalmente beneficiadas foron mariscadoras e
redeiras, pero tamén o foron as empacadoras e comercializadoras.
Somos conscientes da importancia que representa a muller para a Consellería do Mar,
que conta cun equipo directivo maioritariamente feminino, que sempre apostou por
elas, acadando fitos como o de que as mariscadoras puidesen cotizar para poder obter
unha pensión, mentres houbo grupos e entidades que pretenderon que as
mariscadoras tiveran unha cotización por horas, o cal nos levaría a ver mariscadoras
traballando con 70 anos, para poder alcanzar os 15 anos mínimos necesarios para
unha pensión.
En definitiva, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que valoración fai da evolución nos últimos anos da presenza da muller no sector
marítimo-pesqueiro?
Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 13/09/2018 09:31:37
María Ángeles Garcia Míguez na data 13/09/2018 09:31:47
Martín Fernández Prado na data 13/09/2018 09:31:52
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Alberto Pazos Couñago na data 13/09/2018 09:32:01
Marta Rodriguez Arias na data 13/09/2018 09:32:09
María Soraya Salorio Porral na data 13/09/2018 09:32:18
Daniel Vega Pérez na data 13/09/2018 09:32:28
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Á MESA DO PARLAMENTO

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

A dirección da CRTVG vén de decidir a supresión da grella da TVG do
programa Parlamento, que se emitía os domingos pola mañá cunha duración
aproximada de 30 minutos. Este programa, de evidente servizo público, servía
non só para dar información detallada do traballo parlamentar, senón tamén para
dignificar a actividade política e dar a coñecer á cidadanía a institución da que
informa.
Esta supresión, cremos que a primeira que se da dende o seu comezo, supón un
deterioro da pluralidade do medio público é unha agresión ao concepto de
servizo público que debe atender a nosa canle pública.
Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea, formula a seguinte Pregunta
para resposta oral en Pleno:
-

Coñece o Goberno galego os motivos e circunstancias polas que se ten
procedido á supresión do programa Parlamento da CRTVG?

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018.

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Paula Vázquez Verao
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Carmen Santos Queiruga
Luís Villares Naveira
Antón Sánchez García
Deputadas e deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 13/09/2018 11:37:10

Paula Vázquez Verao na data 13/09/2018 11:37:19

Carmen Santos Queiruga na data 13/09/2018 11:37:23

Antón Sánchez García na data 13/09/2018 11:37:28

Luis Villares Naveira na data 13/09/2018 11:37:32

119349

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

A transición enerxética é unha obriga de futuro diante da que Galiza ve limitada
a súa capacidade de decisión e intervención tanto pola falta de soberanía como pola
incapacidade voluntaria dun goberno que non actuou de forma anticipada para
prepararse ás esixencias do marco comunitario.
Cómpre recordar que no noso territorio temos a presenza de dúas importantes
centrais termoeléctricas que traballan con carbón importado: a de Meirama, posta en
marcha en 1980 e máis a das Pontes, sendo postos en marcha os seus diferentes grupos a
partir de 1976. Esta forma de xeración ten un importante impacto no medio ambiente
debido á alta emisión de CO2 e de gases causantes de acidificación. Reducir este
impacto é importante pois, alén das obrigas legais, repercutiría na minoración dun
impacto innegable no medio e na calidade do aire. Algo que sofren s e os galegos,
especialmente destas comarcas, malia non obteren beneficios de pertencer a unha
comunidade co papel de produtora enerxética. Polo tanto, a aposta tecnolóxica pola
redución destas emisións así como a modernización de cara a unha futura e necesaria
transición enerxética debe ser unha preocupación dos poderes públicos, tanto no control
e esixencia ás empresas privadas como no diálogo para que a súa execución sexa en
tempo e forma.
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Porén, o goberno da Xunta de Galiza ten estado ausente destas dúas funcións. O
tempo pasa e os obxectivos fixados para 2020, aos que o Estado Español se
comprometeu a nivel europeo, están cada vez máis cerca. Neste sentido, o Ministerio
para a Transición Enerxética ten anunciado negociacións coas Comunidades Autónomas
diante do cronograma de cumprimento das obrigas europeas así como da expectativa da
posíbel descarbonización durante a próxima década.
A falta de impulso dunha política enerxética coherente e estábel por parte do
Estado e da Xunta de Galiza non ten derivado na ausencia dunha planificación propia
para un programa galego de transición enerxética. Así mesmo, non garanten a día de
hoxe a adaptación das térmicas galegas a estes parámetros, especialmente no caso de
Meirama. A non adaptación nesta fase de transición podería traer consecuencias graves
en varios planos, dunha banda a improvisación a respecto de como resulta para Galiza o
mapa de produción, doutra banda en termos de postos de traballo e de impacto en
comarcas de por si nun proceso socioeconómico complexo.
No futuro inmediato, desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que é
urxente tanto que se teña en conta a voz de todos os sectores implicados, con especial
atención ás e aos traballadores, así como unha planificación conxunta, de país, diante
non só da cuestión concreta do cumprimento dos obxectivos de 2020 senón de cara ao
deseño de transición enerxética que debe acometerse no futuro. Unha posición aínda
máis necesaria se temos en conta a marxinación de Galiza nos Plans da Minaría, por
incumprimento e, no caso do vixente, por exclusión. Unha exclusión que pon en perigo
a obtención de fondos no presente, fondos que saen dos impostos das e dos galegos e
galegas.
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten avaliado o goberno galego a posición que debe defender Galiza diante do
Estado e de Europa a respecto da transición enerxética?

Santiago de Compostela, 13 de setembro 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 13/09/2018 12:06:05

María Montserrat Prado Cores na data 13/09/2018 12:06:10

Ana Pontón Mondelo na data 13/09/2018 12:06:12
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/09/2018 12:06:13

Olalla Rodil Fernández na data 13/09/2018 12:06:15

Xosé Luis Bará Torres na data 13/09/2018 12:06:16
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Luís Manuel
Álvarez Martínez e Concepción Burgo López, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Concello de Allariz, situado en Ourense, ten unha das porcentaxes
máis altas da provincia de Ourense de poboación menor de vinte anos,
así como un alto número de nacementos, 38 no ano 2015, de maneira
contraria á tendencia da maioría dos concellos de menos de 10 000
habitantes da provincia que sofren un grave problema demográfico.
A pesares desta situación, dende o Grupo Socialista coñeciamos, a
través dos pais e nais afectados, a resolución da Consellaría de
Educación pola que se acorda reducir a dúas as liñas de escolarización
previstas para o vindeiro curso 2018-2019 no CEIP Padre Feijoo de
Allariz no segundo ciclo de educación infantil.
Esta decisión incumpre o establecido no artigo 4 a) da Orde do 12 de
marzo de 2013 que desenvolve o Decreto 254/2012, de 13 de decembro,
polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes
sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo
ciclo educación infantil, de educación primaria, de educación
secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica
2/2006, de 3 de maio, de educación), no segundo ciclo de educación
infantil e primaria o número de alumnos e alumnas que determinarán a
unidade escolar é de 25.
A día de hoxe constan matriculados e matriculadas 51 alumnas e
alumnos e, polo tanto, excédese o baremo legalmente establecido na
orde (sen contarmos aínda coas posibles matriculacións que se poidan
producir en setembro e o longo do curso).
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Grupo Parlamentario

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

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Cales son os motivos polos que a Xunta de Galicia incumpre a ratio de
alumnado en educación infantil no CEIP Padre Feijoo de Allariz
(Ourense)?

Pazo do Parlamento, 13 de setembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Manuel Luís Álvarez Martínez
Concepción Burgo López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 13/09/2018 12:41:32
Raúl Fernández Fernández na data 13/09/2018 12:41:39
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/09/2018 12:41:45
Maria de la Concepción Burgo López na data 13/09/2018 12:42:27
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores Toja Suárez, José Manuel
Pérez Seco, Luís Manuel Álvarez Martínez, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
En agosto de 2016, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio debía comezar os traballos para a retirada de todas as
toneladas de pneumáticos usados nos depósitos de Lendo-A Laracha,
Fene e As Somozas; quedan aínda milleiros de toneladas de rodas
amoreadas en “Cerámica Campo”, en Lendo-A Laracha, e a consellería
non pode precisar unha data para o remate dos traballos.
No noso país temos normativa propia sobre a xestión dos pneumáticos
fóra de uso, mais toda a xeración de pneumáticos ao final da súa vida
útil é tratada fóra de Galicia, fundamentalmente en Castela León e
Portugal, a pesares de que en Galicia contamos con plantas autorizadas
para a súa valorización final.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando vai retirar o Goberno definitivamente e na súa totalidade as
toneladas de pneumáticos usados en Lendo-A Laracha?

Pazo do Parlamento, 13 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 13/09/2018 12:59:40
María Dolores Toja Suárez na data 13/09/2018 12:59:46
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Grupo Parlamentario

Jóse Manuel Pérez Seco na data 13/09/2018 12:59:54
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/09/2018 12:59:59
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Quinteiro Araujo, Julia Torregrosa Sañudo e Carmen Santos
Queiruga, deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido
no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
a súa resposta oral en Pleno.

A Casa do Mar de Mollabao, en Pontevedra, leva meses colapsada debido aos
recortes en persoal.

Esta situación está a xerar enormes dificultades aos mariñeiros de Pontevedra,
Combarro e Marín, xa que debido a esta situación

non logran realizar o

recoñecemento médico obrigatorio previo a realizar un embarque.

En ocasións resulta imposible que se lles atenda telefonicamente para poder
solicitar cita previa, obrigándoos a desprazamentos que fan perder recursos
económicos e tempo .

Ante esta situación, algúns mariñeiros optan por chamar e desprazarse ao centro
sanitario de Vigo, o que provoca que este se vexa perxudicado, xa que xa a
derivación de usuarios provoca que as listas de espera cheguen ata mes e medio.

É urxente solventar esta situación para que as traballadoras e traballadores do
mar poidan ter unha mínima planificación. Esta situación débese ao recorte de
persoal, xa que con anterioridade podían pedir cita de acordo cos tempos de
embarque e situación laboral concreta.

119358

Por estes motivos o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

-

Ten previsto a Xunta de Galicia solventar esta situación de colapso das
Casas do Mar de Vigo e de Pontevedra?

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018.

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Julia Torregrosa Sañudo
Carmen Santos Queiruga
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 13/09/2018 12:58:47

Julia Torregrosa Sañudo na data 13/09/2018 12:58:54
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Carmen Santos Queiruga na data 13/09/2018 12:59:02
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, sobre os recortes de profesorado na ESAD de Vigo e as medidas que
debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

O persoal docente da Escola Superior de Arte Dramático (ESAD) de Vigo
anunciou a convocatoria de tres días de folga polos recortes practicados pola Xunta de
Galiza nos últimos dous anos. En total a Consellaría de Educación suprimiu seis postos
docentes.
Esta decisión que evidencia o desleixo do Goberno galego coa Escola e os
estudos artísticos, prodúcese nun contexto de incremento do número de estudantes
matriculados nos primeiros cursos e da solicitude por parte da equipa directiva de tres
novas vacantes para o curso 2018/2019.
Alén disto, cómpre lembrar que a ESAD, ao igual que a Escola de restauración
de Pontevedra veñen reclamando nos últimos anos a súa adscrición á Universidade,
unha demanda que continúa sen ser atendida por parte da Xunta de Galiza, malia contar
coa competencia exclusiva na materia.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Pensa a Xunta de Galiza garantir o persoal docente que precisa a ESAD e, polo
tanto, reverter os recortes dos últimos anos?

Santiago de Compostela, 13 de setembro 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 13/09/2018 16:27:07

María Montserrat Prado Cores na data 13/09/2018 16:27:13

Ana Pontón Mondelo na data 13/09/2018 16:27:14

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/09/2018 16:27:16
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Olalla Rodil Fernández na data 13/09/2018 16:27:17

Xosé Luis Bará Torres na data 13/09/2018 16:27:18
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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 oral en Pleno, sobre o cobro por parte da Catedral de Santiago de Compostela
para visitar o Pórtico da Gloria a partir do mes de novembro de 2018.

O responsábel da Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, informou publicamente o
11 de setembro de 2018 que a Catedral de Santiago de Compostela comezará a cobrar
entrada por visitar o Pórtico da Gloria a partir do mes de novembro.
Sen aclarar cal será o prezo definitivo, Lorenzo avanzou que será semellante ao
custe actual da visita das cubertas, 12 euros por persoa, e argumentou a decisión
asegurando que as visitas “só se poden manter” se existe “un retorno económico” pois
“do contrario estamos restaurando para perdelo”.
Cómpre lembrar que a restauración do Pórtico da Gloria, que permitiu a
recuperación da policromía, foi financiada con fondos públicos da Xunta de Galiza e do
Ministerio de Cultura, alén do mecenado da Fundación Barrié como principal
contribuínte.
Non son os únicos fondos públicos que recibe e recibiu a Fundación Catedral
para acometer actuacións de restauración, conservación e mantemento do templo.
Cómpre lembrar o convenio asinado en setembro de 2015 entre a Xunta, o Cabildo e a
Fundación por valor de 17 millóns de euros.
1
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cre que o cobro de entrada para visitar o Pórtico da Gloria colida co feito de
térense sufragado con fondos públicos e privados alleos á Catedral os traballos de
restauración do Pórtico?

Santiago de Compostela, 13 de setembro 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:

Olalla Rodil Fernández na data 13/09/2018 17:05:56

María Montserrat Prado Cores na data 13/09/2018 17:06:01

2

119365

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

Ana Pontón Mondelo na data 13/09/2018 17:06:02

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/09/2018 17:06:04

Noa Presas Bergantiños na data 13/09/2018 17:06:05

Xosé Luis Bará Torres na data 13/09/2018 17:06:06

3

119366

Á MESA DO PARLAMENTO

Davide Rodríguez Estévez e Antón Sanchez García, deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno,
relativa á mortaldade de polos este verán por mor da vaga de calor.

A vaga de calor de comezos de agosto deixou tras de si medio millón de polos
mortos, aproximadamente o 5% do total das aves que se crían nas 800
explotacións galegas. As provincias máis afectadas foron Ourense e Pontevedra.
Nalgunhas granxas destas provincias morreron ata o 20% dos animais. Tendo en
conta que unha instalación avícola media conta cunhas 18.000 aves, algúns
criadores puideron perder preto de 4.000 polos, co conseguinte impacto
económico.

No ano 2017 o volume comercial do sector galego do polo sumou 196.000
toneladas. Isto supuxo unha facturación total de 400 millóns de euros. En termos
de emprego, os 13 millóns de polos que se crían na comunidade dan traballo a
5.000 persoas. Falamos, polo tanto, dunha industria moi importante no marco do
campo galego.

Manter unha explotación esixe unha inversión constante de capital, xa que non se
trata só de abastecer de penso aos animais, senón que tamén hai que quentalos en
inverno e refrescalos en verán para garantir o seu bo estado de saúde. Trátase dun
asunto delicado e de moita importancia porque a temperatura corporal dun polo é
xa de 40 grados e non conta cun “sistema de refrixeración” como o dos seres
humanos (que combatemos o calos suando). Os polos so liberan calor a través da
boca.
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Así, as mortes dos animais supón un duro revés económico para as familias de
criadores. Só na provincia de Ourense, a vaga de calor supuxo unhas perdas
estimadas de máis de 150.000 millóns de euros.

Co obxecto de evitar este tipo de acontecementos, o Real Decreto 692/2010
establece as normas mínimas para a proteccións dos polos destinados á produción
de carne. Esta norma é aplicable a tódalas granxas de produción de máis de 500
polos e fixa uns requisitos xerais para tódalas explotacións e uns requisitos
adicionais dependendo da densidade da cría.

A norma establece, así mesmo, as condicións que deben reunir as explotacións
(edificios, ventilación, iluminación, ruído), como deben criarse os animais
(alimentación, limpeza, rexistros) e todo o relativo ao persoal ao coidado dos
animais.
A responsabilidade da morte de medio millón de polos non é dos granxeiros –
ningún criador ou criadora quere que os seus animais morran asfixiados–, é da
consellería de Medio Rural que non se preocupou por facer cumprir o Real
Decreto 692/2010. Se o tivera feito, a vaga de calor non tería tido as
consecuencias funestas que agora lamentamos. O problema é estrutural e precisa
solucións políticas.

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

Que está facendo a Consellería de Medio Rural para garantir que se
cumpra o Real Decreto 692/2010?

Santiago de Compostela a 13 de setembro de 2018

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 13/09/2018 17:02:46

Antón Sánchez García na data 13/09/2018 17:02:54
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa á venda de Itínere.

A privatización da AP-9 polo goberno de Aznar, co apoio da xunta de Galiza no
seu momento, foi unha grande estafa para este país. Esta operación converteu a
autoestrada máis importante de Galiza nun obxecto especulativo de fondos voitres e
piratas financeiros e significou alongar as concesións e suba das peaxes, convertendo a
AP-9 dunha das autoestradas máis caras de Europa e sabreando os petos dos usuarios e
usuarias.
Nos últimos días estamos a asistir a un exemplo das consecuencias desta
privatización, cunha intensificación da loita polo control de Itínere, concesionaria da
AP-9, que enfronta a Globalvía e á alianza entre Corsair e APG. Recentemente, o fondo
holandés de pensións APG anunciou a compra de Gateway Infrastructure Investments,
da participación do 5,8% de Liberbank, e do 15,5 % de Sacyr, operacións aínda sen
formalizar. Posteriormente, APG e Corsair informaron de que acordaran a compra e
exercitado dereitos de compra preferente para acadar o 59,2 % do accionariado de
Itínere.
Doutra banda, a firma estatal Globalvia estima que ela sería a nova dona, pois a
súa oferta de compra conxunta do 55,6 % de Itínere a Abanca, Sacyr e Kutxabank non
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pode ser contrarrestada por APG e Corsair con outra proposta a algún dos tres socios, se
non que so pode ser conxunta para os tres. Así, Globalvia segue tratando de facer valer
esta oferta de compra, dando por no válida la operación dos fondos de inversión. Ao
tempo, fontes xornalísiticas tamén informan de que Globalvia tamén comunicou que
estaría disposta a acadar un acordo con APG para xestionar la AP-9 de xeito conxunto.
Trátase de diferentes operacións, exercicio de dereitos de compra preferentes,
alianzas, posíbeis acordos, etc., que amosan un futuro incerto sobre a propiedade de
Itinere, e xa que logo, sobre Audasa e a AP-9. Mesmo trátase de operacións que
poderían ter a súa resolución no xulgado. Deste xeito, o futuro dunha infraestrutura
esencial para Galiza, vertebradora do noso territorio e que comunica a cinco das sete
cidades máis poboadas de Galiza dirímese entre un ou outro fondo de investimento, e
mesmo tendo en conta a complexidade das operacións e as diferentes interpretacións, a
propiedade de Itínere podería decidirse pola vía xudicial.
Estes movementos son de claro carácter especulativo e teñen a única finalidade
de obter beneficios a curto prazo, ignorando a función social e económica da AP-9
como elemento central nas comunicacións terrestres galegas e a súa función
vertebradora do país.
Dentro destes movementos, compre salientar o papel de Abanca, polo feito de
que se trata dunha entidade que nace da privatización de Novagalicia Banco (NCG), na
cal se destinaron 8.981 millóns de euros de fondos públicos no seu saneamento. Hai que
lembrar que o prezo oficial de venda foi de 1.003 millóns de euros, pero se descontamos
o custo das coberturas públicas das que se beneficiou o comprador e os créditos fiscais,
comprobamos que non só non se recuperou un só euro do destinado ao seu saneamento,
senón que se pagou por colocala.
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Abanca levou a cabo una estratexia de desprendemento da súa carteira
industrial. Así, dende o ano 2014 desfíxose de participacións en empresas como Tavex,
Adolfo Domínguez, Inversora de Hoteles Vacacionales, Galega de Economía Social,
Sistemas Energéticos de Ortegal, así como da súa participación en R. o último episodio
desta estratexia é a venda –aínda non formalizada- da súa participación en Itínere a
Globalvía.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que opinión lle merece á Xunta de Galiza a operación especulativa que se
produce en torno á AP-9?

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018

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

Ana Pontón Mondelo na data 13/09/2018 17:42:53

María Montserrat Prado Cores na data 13/09/2018 17:42:58

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/09/2018 17:42:59

Olalla Rodil Fernández na data 13/09/2018 17:43:00

Noa Presas Bergantiños na data 13/09/2018 17:43:02

Xosé Luis Bará Torres na data 13/09/2018 17:43:03

4

119373

Á MESA DO PARLAMENTO

Carmen Santos Queiruga, Francisco Casal Vidal, Marcos Cal Ogando e
Luis Villares Naveira, deputada e deputados do Grupo Parlamentar de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Hai un ano aprobouse no Parlamento de Galicia a Proposición non de lei doc.
núm. 19.285(10/PNC-001554), sobre as actuacións que debía levar acabo o
Goberno galego para a inclusión da perspectiva do coidado, benestar e protección
dos animais nos protocolos de actuación ante emerxencias recollido no BOPG nº
203, do 31.10.2017

Nela, instábase ao Goberno da Xunta de Galicia a sensibilizar mediante
actividades de formación e divulgación, a necesidade de protección e benestar
dos animais, diante de situacións de emerxencia que que lles puidese necesitar de
modo grave, a través do comité consultivo para a protección animal, previsto na
lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en
Galicia, que inclúe aos animais domésticos e aos animais silvestres en catividade.
Tamén instaba á avaliación e inclusión de protocolos de actuación respecto da
protección dos animais ante posibles emerxencias, dentro dos temas para tratar
polo Grupo de Traballo Autonómico polas Emerxencias creadas pola Comisión
Galega de Protección Civil, Regulada pola Lei 5/2007, do 7 maio, de
emerxencias de Galicia e o Decreto 101/2016, do 21 de xullo.

O normal é que a estas alturas, dita petición do Parlamento, fose recollida pola
Xunta e estea reflexada, por exemplo, nas guías que elaborou e actualizou a
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Dirección Xeral de Emerxencias e Interior para facilitar aos concellos a
elaboración do plan de emerxencia municipal, que debe contemplar estes puntos.

Polo exposto, preséntase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

-

Que pasos se deron, desde a aprobación desta PNC, o 31.10.2017, desde
o punto de vista das actividades de formación e divulgación desenvoltas
pola Xunta de Galicia?

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018.

Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Marcos Cal Ogando
Francisco Casal Vidal
Luís Villares Naveira
Deputada e deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 13/09/2018 17:51:14
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Marcos Cal Ogando na data 13/09/2018 17:51:21

Francisco Casal Vidal na data 13/09/2018 17:51:35

Luis Villares Naveira na data 13/09/2018 17:51:45
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Carmen Santos Queiruga e Luis Villares Naveira, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.

O 28 de febreiro aprobouse na comisión primeira a iniciativa 24910 (10/PNC001947) pola que o Parlamento de Galicia instaba á Xunta a dirixirse ao
Ministerio de Xustiza do Estado español para que este dotase dunha partida
orzamentaria específica para a substitución de xuízas e xuíces nos Xulgados de
Violencia contra a Muller, especialmente os de Vigo e A Coruña, coa finalidade
de poder garantir sempre a existencia dunha xuíza ou xuíz, atendendo de forma
ordinaria ao xulgado, sen que se continuasen producindo as suspensións das súas
actuacións por ausencia da persoa titular do mesmo.

Buscábase tamén dotar de medios adecuados, tanto económicos como humanos,
a todos os xulgados específicos de Violencia de Xénero e todos aqueles que
ademais se ocupasen dese ámbito, para garantir os dereitos das vítimas, dentro do
marco contra a violencia machista e da vontade férrea de todas as institucións de
loitar contra esta secuela da sociedade.

Desde ese momento, os casos de Violencia contra a Muller continuaron
producíndose, cunha media de máis de 16 vítimas ao día en Galicia e unha cifra
tráxica de mulleres asasinadas que aumentou desde a aprobación de dita PNC.

Por iso, entendemos urxente o coñecer as accións realizadas a instancia deste
acordo pola Xunta e o resultado das mesmas, pois é responsabilidade deste
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Parlamento continuar impulsando e auditando todas as iniciativas de impulso que
permitan erradicar a secuela da violencia machista, preséntase a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

-

Se se levaron a cabo por parte da Xunta os acordos adoptados polo
Parlamento de Galicia na Proposición non de Lei 24910 (10/PNC001947), que resultados tiveron de cara á evitar as continuas suspensión
das actuacións dos Xulgados no ámbito da violencia de xénero?.

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018.

Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Luís Vilares Naveira
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 13/09/2018 17:26:14

Luis Villares Naveira na data 13/09/2018 17:26:21
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno, relativa as medidas a tomar en materia
de dependencia.

Coa entrada en vigor da Lei de Promoción da Autonomía Persoal e
Atención ás persoas en situación de dependencia, recoñecíase o dereito a que as
persoas maiores o con discapacidade que non puideran valerse por si mesmas,
serían atendidas polas administracións públicas, garantíndolle o acceso aos
servizos sociais públicos e ás prestacións económicas axeitadas ás súas
necesidades.
A atención as persoas en situación de dependencia debería ser un tema de
máxima prioridade para o Goberno galego. Atender ás persoas que solicitan que
se lle recoñeza o dereito e a prestación que se derive do recoñecemento. Ten que
ser unha prioridade rematar co “limbo da dependencia”, a eliminación das listas
de espera. É preciso que toda persoa que solicita unha avaliación ou teña
recoñecida unha prestación a reciba de xeito real e non teórico, sen demoras de
meses ou incluso anos.
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Galiza ten unha poboación moi envellecida, unha de cada catro persoas
ten máis de 65 anos, segundo o IGE o número de dependentes medrou un 25%
en 6 anos, superando xa ás 118.000 persoas. Pese a este dato, a porcentaxe de
solicitudes da axudas vinculadas á Lei de Dependencia está por debaixo da
media. É dicir, temos unha porcentaxe moi baixa de persoas beneficiarias, un
2,07 fronte o 2,61 do Estado.
Miles de persoas dependentes non teñen ningún tipo de axuda da Xunta.
10.000 dependentes con dereito a prestación non a están a cobrar, o 50% das
persoas dependentes que precisan axuda a domicilio non a reciban e 12.000
persoas seguen a espera para obter unha praza nun centro de día, 30.000 persoas
dependentes que precisan axuda á domicilio, 14.000 transporte adaptado
O Partido Popular estalle a ofrecer aos galegos e galegas unha lei da
dependencia de segunda cun investimento por persoa dependente de 5.779 euros
en Galiza cando no Estado a media é de 6.664, é dicir, 885 euros menos”. As
prestacións ofrecidas @s usuari@s galeg@s centráronse en servizos de baixo
custo tales como axuda a domicilio ou teleasistencia mentres que en servizos de
maior custo como a atención residencial, nin sequera logrou manter a taxa de
reposición do ano anterior.
O Estado español destinou á dependencia en Galiza 84 millóns de euros,
cifra moi alonxada dos 186 millóns que lle debe a Galiza e moi lonxe tamén da
cifra de 140 millóns de euros que recada vía impostos, - SS, IRPF, IVE-, do
sistema de dependencia no noso país, segundo recollen os datos da Asociación de
directoras e xerentes de servizos sociais.

2

119380

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

É preciso que o Goberno galego converta a atención á dependencia nunha
prioridade política, por esta razón formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno:
Vai o Goberno galego esixirlle ao Goberno español o pago dos máis de
186 millóns de euros correspondentes aos recortes acumulados con Galiza,
derivado da aplicación do RD-L 20/2012 de 13 de xullo, de medidas para
garantir a estabilidade presupostaria e de fomento da competitividade?

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 13/09/2018 17:57:53

Ana Pontón Mondelo na data 13/09/2018 17:57:57

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/09/2018 17:57:59

Olalla Rodil Fernández na data 13/09/2018 17:58:00

Noa Presas Bergantiños na data 13/09/2018 17:58:02

Xosé Luis Bará Torres na data 13/09/2018 17:58:03
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David Rodríguez Estévez e Antón Sánchez García,

deputados do Grupo

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno,
relativa á perda de produción no sector apícola na campaña 2018.

A colleita do mel afronta outro ano complicado. No 2017 o problema foron as
xeadas que queimaron a floración e a seca que impediu que brotase nada. Nesta
ocasión, a culpable da escaseza da colleita serán as precipitacións. A produción
da mel soe realizarse entre febreiro e xuño, cando o tempo é máis seco e os
termómetros superan os 12 graos. Porén, este ano non desfrutamos das
condicións propicias, xa que padecemos temperaturas moi baixas, choivas e
sarabia que afectaron moi negativamente á floración do breixo, do castaño, da
silva e da uz. Segundo os cálculos realizados polo propio sector apícola, a
produción de mel pode minguar ata un 50%.

Aos efectos nocivos da climatoloxía hai que sumar os prexuízos da avespa
velutina. Malia que a abella produce a mel entre febreiro e xuño, época na que a
velutina non ataca, nos meses de verán o insecto invasor acosa as abellas
autóctonas, que saen ao exterior para colleitar nutrientes. Nese momento, moitas
son devoradas, o que compromete a propia integridade da colmea e o relevo
xeracional. Deste xeito, os ataques do verán afectan a produción de mel da
seguinte campaña. Ante esta situación, cómpre evitar que os insectos abandonen
as colmeas, pero para que iso sexa viable, os produtores e produtoras de mel
teñen que aportarlles comida, acción que, necesariamente, encarece a actividade.
Este gasto engadido pode supoñer ata 12 euros máis por colmea. Iso sen contar
os custes en termos de desprazamento e tempo dedicado, pois a alimentación
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manual ten que repetirse cada dúas semanas. Polo momento, estes contratempos
non están afectando aos prezos de venda ao público da mel, pero iso podería
mudar no futuro inmediato por razóns obvias de rendibilidade.

Por suposto, non podemos esquecer tampouco o impacto nefasto que teñen os
lumes na produción de mel. Os incendios de outubro minguaron, como non
podería ser doutro xeito, a produción, non só polas colmeas que foron
consumidas polas lapas, senón tamén polas dificultades inmensas que tiveron que
sortear aquelas que se salvaron da queima. Nos terreos calcinados, as colmeas
teñen moi poucas posibilidades de sobrevivir pola falta de matogueira e árbores
en floración. Farán falla aínda varios anos para recuperar a produción de mel nos
territorios que foron vítimas do lume.

Así, é claro que o sector apícola pasa por momentos moi complicados e que
precisa do respaldo das institucións para poder encaralos con éxito.

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

-

Que medidas pensa adoptar a Xunta de Galicia para paliar a produción
minguante de mel por mor da climatoloxía?

Santiago de Compostela a 13 de setembro de 2018

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Antón Sánchez García
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Deputados do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 13/09/2018 18:14:44

Antón Sánchez García na data 13/09/2018 18:14:51
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Montserrat Prado Cores,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno, sobre as demandas de máis persoal
docente no IES de Brión e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza para
atender as necesidades do centro.

A dirección do IES de Brión presentou a súa dimisión o 13 de setembro de
2018 despois de que a Consellaría de Educación non atendese a solicitude de 10
docentes que precisaría o centro para cubrir as necesidades do alumnado. A
Xunta de Galiza só tería aceptado 7 profesoras/es.
O IES de Brión contará con 34 docentes no curso 2018/2019, un número
que a dirección e a ANPA consideran insuficiente para desenvolver o proxecto
educativo polo que as familias acordaron, como medida de protesta, non enviar
as súas fillas e fillos a aulas o 18 de setembro.
Este verán a ANPA do IES de Brión advertía que o centro, inaugurado en
2008, está a ficar pequeno polo incremento de alumnado matriculado nos últimos
anos. Actualmente cursan estudos neste instituto máis de 400 estudantes
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Pensa atender a Xunta de Galiza as demandas da ANPA e do profesorado
do IES de Brión?

Santiago de Compostela, 13 de setembro 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:

Olalla Rodil Fernández na data 13/09/2018 18:16:44

María Montserrat Prado Cores na data 13/09/2018 18:16:48
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Ana Pontón Mondelo na data 13/09/2018 18:16:50

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/09/2018 18:16:51

Noa Presas Bergantiños na data 13/09/2018 18:16:52

Xosé Luis Bará Torres na data 13/09/2018 18:16:53
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Davide Rodríguez Estévez e Antón Sanchez García, deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno,
sobre as medidas que está a realizar a xunta nos fogares galegos do rural para que
estes accedan á internet.

Segundo o último Informe de Indicadores de Seguimiento de la Sociedad de la
Información por Comunidades Autónomas del Ministerio de Enerxía, internet
aínda non chegou a máis de 17.348 fogares galegos, gran parte deles pertencentes
ao rural. Así, Galicia é a comunidade onde máis familias queren acceder á rede,
pero non poden pola ausencia dunha infraestrutura adecuada. A situación
agrávase en Ourense e Lugo, onde a dispersión dos núcleos de vivendas e o
envellecemento é maior.

Tamén hai un alto porcentaxe de persoas que, tendo a posibilidade contratar
servizos de internet, prefiren non facelo. Entre as razóns que se alegan para
prescindir da rede destacan a ausencia de competencias (52,5%, 104.687
fogares), a non percepción da súa utilidade (57%), o seu custe (30,7%) e o prezo
dos dispositivos electrónicos necesarios, i. e., PC, tablet, móbil... (27%). Tamén
hai quen cre que internet pon en perigo a súa seguridade e a súa privacidade
(7,6%).

Todas estas razóns poñen de manifesto o fracaso da Xunta achegando aos
galegos e galegas, xa que son susceptíbeis de ser solucionados politicamente.
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A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), que está
adscrita á Presidencia da Xunta de Galicia, ten como obxectivos definir,
desenvolver e executar as políticas do Goberno no que respecta ás novas
tecnoloxías da información, a comunicación e a innovación e o desenvolvemento
tecnolóxico. Encárgase, entre outras cousas, de:

1. Pór a disposición da cidadanía e das empresas de Galicia contidos e
servizos públicos dixitais avanzados.
2. Dotar á cidadanías das competencias e recursos para participar
activamente no desenvolvemento da sociedade da información.
3. Implantar unha rede de infraestruturas moderna e sostible que garanta a
integración de Galicia na sociedade da información.
4. Impulsar o uso dos servizos TIC por parte das empresas galegas.

No que respecta ao rural, a Xunta e a AMTEGA está incumprindo todos e cada
un destes obxectivos, dando lugar a unha Galicia de dúas velocidades. Isto é de
moita gravidade, xa que impide a moita xente traballar, formarse e vivir nas
mesmas condicións que os cidadáns das cidades galegas. Como se vai a repoboar
o campo galego ou, polo menos, a deter o éxodo masivo de mozos e mozas, se a
Xunta de Galicia non é quen de garantir uns servizos mínimos á veciñanza?

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

-

Que responsabilidade ten o Goberno da Xunta no feito de que Galicia sexa
a comunidade autónoma na que máis familias non poden acceder a
internet por falta dunha infraestrutura adecuada?
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Santiago de Compostela a 13 de setembro de 2018
Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Antón Sánchez García
Deputados do G.P de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 13/09/2018 18:23:12

Antón Sánchez García na data 13/09/2018 18:23:21
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa á continua baixada na valoración da sanidade pública galega.

Durante os últimos nove anos, o Partido Popular con Núñez Feixóo como
Presidente da Xunta á cabeza, impulsou todo tipo de medidas que afondaron no
desmantelamento da sanidade pública: Redución de orzamentos, eliminación de máis de
2.000 profesionais, redución de máis de 700 camas nos hospitais públicos, privatización
masiva de servizos...
Os colectivos máis vulnerábeis están a sufrir máis cruelmente as consecuencias
dos copagamentos e da

exclusión de fármacos do catálogo de prestacións

farmacéuticas.s recortes teñen unha gravísima repercusión na prestación dos servizos
sanitarios, no deterioro asistencial: fechamento de camas, colapsos de urxencias,
sobrecarga laboral d@s traballador@s, aumento das listas de espera.
As enquisas recollen que a valoración da sanidade cae, indicador do problema
que está xerando o modelo sanitario de Feixóo e do PP, consistente en privatizacións,
recortes e precarización da sanidade
Desde a posta en marcha das políticas de recortes e privatizacións dos gobernos
do Partido Popular desde o ano 2099, a sanidade pública entrou nun grave deterioro ,
como mostra deste deterioro o informe deste ano realizado pola Federación de
Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública, constata un descenso de tres postos no
1

119392

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

ranking de servizos sanitarios autonómicos, pasando da categoría de servizo regular
(posto 9º) á de servizo deficiente (posto 12º). Segundo o barómetro sanitario o 3,9%
d@s galeg@s non recollen medicamentos nas farmacias por non poder pagalos
A isto hai que engadir que o último informe da prestixiosa revista sanitaria The
Lancet, publicado en maio de 2018, que valora a calidade e acceso aos sistemas de
saúde, na que retrocedemos 11 postos na clasificación internacional de 195 países de
todo o mundo, do 8º ao 19ª.

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en Pleno:
Que actuacións vai realizar o Goberno galego diante da continua baixada na
valoración da sanidade pública galega?

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018

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

María Montserrat Prado Cores na data 13/09/2018 18:22:51

Ana Pontón Mondelo na data 13/09/2018 18:22:55

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/09/2018 18:22:57

Olalla Rodil Fernández na data 13/09/2018 18:22:58

Noa Presas Bergantiños na data 13/09/2018 18:23:00

Xosé Luis Bará Torres na data 13/09/2018 18:23:01
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
No ano 2013, apareceu no escenario autonómico unha nova vespa, a vespa
asiática ou velutina.
Estendeuse rapidamente pola nosa comunidade e xa no ano 2014, segundo os
datos da Xunta de Galicia, había 69 concellos afectados con niños (Lugo 17,
Ourense 1, Pontevedra 22, e A Coruña 29). Na actualidade, segundo os últimos
datos dispoñibles da Xunta de Galicia, en agosto de 2018, había 227 concellos
afectados con niños (Lugo 49, Ourense 58, Pontevedra 41, e A Coruña 79), dos
cales máis de 30 detectaron ter máis de 100 niños dentro dos límites dos seus
concellos.
A vespa asiática ou velutina estase a converter nun problema, moi serio para a
nosa veciñanza, até o punto de resultar un perigo para a vida das persoas, para a
economía e para a biodiversidade.
A saúde dos nosos veciños e veciñas está en perigo con esta especie xa que a súa
picadura é moi perigosa por posuír máis veleno que unha vespa autóctona. Moito
máis risco corren as persoas alérxicas, sobre todo se atacadas en enxame.
Até o de agora, que unha vespa atacase a unha persoa non era común, pero como
estamos a ver nos medios, cada vez danse máis casos na nosa comunidade.
Cando estas vespas só construían niños nas árbores, o perigo era reducido, xa que
para recibir un ataque ou se derrubaba a árbore ou se retiraba o niño activo. Esta
situación foi evolucionando ata o punto de atopar niños en lugares inesperados:
debaixo dos tellados dos alpendres, nunha parede dun supermercado, na esquina
dunha finca ou incluso nunha ribada con parte do niño baixo terra.
Polo tanto unha persoa que, por exemplo, esta a rozar unha finca, ten
posibilidades de tocar un niño de vespa velutina e atoparse en risco, xa que as
vespas defenden o seu fogar atacando cunha violencia extrema. Exemplo diso é,
que se votan ao lume cando se queiman os niños.
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En canto ao ámbito económico o sustento de moitas familias, maiormente do
rural, estase a ver afectado cada vez máis pola presenza desta vespa que inflúe
negativamente no desenvolvemento da produción de mel e de cultivos. Teñen
como prioridade aniquilar niños de abella, árbores froiteiras ou colleitas; mais se
estes non se atopan á súa disposición, adáptanse a outros alimentos chegando á
carne ou ao pescado.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Dende a perspectiva medioambiental, o ciclo de desenvolvemento no que se
atopa esta especie está a condicionar a outras que forman parte do seu hábitat, as
cales vense ameazadas ante o exterminio que se está a dar por onde se establece,
aliméntanse de abellas que “esnaquiza”, arañas, bolboretas ou libélulas.
A capacidade de adaptación á climatoloxía e tal, que esta vespa consegue
enfrontarse aos duros invernos e incluso chega a romper a barreira de altura en
concello da Comunidade.
Por iso os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás
seguintes preguntas:

Cal é a situación actual da vespa velutina en Galicia?

Pazo do Parlamento, 13 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 13/09/2018 18:25:38
Raúl Fernández Fernández na data 13/09/2018 18:25:50
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Á Mesa do Parlamento
Marta Nóvoa Iglesias, Teresa Egerique Mosquera, Marián García
Míguez, Moisés Rodríguez Pérez, Moisés Blanco Paradelo, María
Antón Vilasánchez, Cristina Isabel Romero Fernández, Sandra
Vázquez Domínguez e Miguel Tellado Filgueira, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto no
artigo 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa a seguinte Pregunta Oral Urxente en Pleno.
Xustificación da urxencia.
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno Galego
explique canto antes a súa posición sobre un tema de gran interese na
nosa Comunidade Autonoma.
Exposición de Motivos:
No día de onte recolleuse na prensa a noticia de que Naturgy ten
comunicado ás empresas integradas no Clúster de Empresas de
Automoción de Galicia (CEAGA) a decisión de rescindir os contratos que
teñen vixentes a prezo fixo a través dun servizo de negociación agrupada
de electricidade que esta asociación ven realizando desde 2003, así como
a outras empresas presentes na nosa comunidade.
De confirmarse esta información, o certo é que esta actuación ocasionaría
un impacto sobre un sector estratéxico para a economía e o emprego de
Galicia, que motiva a preocupación deste grupo parlamentario, en tanto
que a factura enerxética xoga un papel clave na competitividade da
industria.
Cómpre ter presente que, no caso da automoción, o CEAGA agrupa a
máis de 100 empresas de compoñentes do sector da automoción,
pequenas e medianas empresas, ademais do Centro Tecnolóxico de
Automoción de Galicia (CTAG), que xeran máis de 20.000 empregos
directos, que representan o 12% do emprego industrial da nosa
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comunidade, xerando ademais una facturación que se achega aos 8.700
millóns de euros.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a
seguinte Pregunta Oral en Pleno:
Cal é a postura do Goberno galego ante o anuncio de rescisión do contrato
de subministración de enerxía eléctrica por parte de Naturgy á industria
galega?

Santiago de Compostela a 14 de setembro de 2018.
Asinado dixitalmente por:
Marta Novoa Iglesias na data 14/09/2018 16:56:41
Teresa Egerique Mosquera na data 14/09/2018 16:56:52
María Ángeles Garcia Míguez na data 14/09/2018 16:57:20
Moisés Rodríguez Pérez na data 14/09/2018 16:57:27
Moisés Blanco Paradelo na data 14/09/2018 16:57:35
Maria Antón Vilasánchez na data 14/09/2018 16:57:43
Cristina Isabel Romero Fernández na data 14/09/2018 16:58:06
Sandra Vázquez Dominguez na data 14/09/2018 16:58:13
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 14/09/2018 16:58:32
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Luís Manuel Álvarez Martínez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín
Losada Álvarez e María Concepción Burgo López, deputados e deputadas pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
155.5 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta urxente
para a súa resposta oral en Pleno.

Xustificación da urxencia. A urxencia vén motivada polo conflito social xerado na
cidade de Lugo pola incerteza e indefinición en canto aos usos do edificio do Vello
Xeral.

O día 19 de setembro de 2017 e coincidindo coa presentación pública do plan integral
denominado A Nova Residencia, o presidente da Xunta e a entón ministra de Emprego e
Seguridade Social, Fátima Báñez, asinaron un protocolo para a reasignación de usos do
complexo do Vello Xeral, no que se establecía que a Xunta debería tramitar para iso un
expediente de retrocesión patrimonial a favor da Tesourería Xeral da Seguridade Social
(TXSS) do edificio do pavillón xeral e fixaba un mes como prazo máximo para efectuar
a devandita tramitación.

Pese a que o protocolo establecía un prazo máximo dun mes para efectuar a retrocesión,
a Xunta de Galicia tardou seis meses en adoptar o primeiro acordo ao respecto. En
concreto, aproba no Consello da Xunta do 25 de xaneiro deste ano autorizar a
retrocesión á Tesourería Xeral da Seguridade Social do pavillón xeral.

Por outra banda, o Consello da Xunta de Galicia celebrado o día 8 de marzo de 2018
acorda autorizar a retrocesión do edificio da Escola de Enfermería.

O día 31 de maio de 2018 o Consello da Xunta de Galicia acorda deixar sen efecto os
dous acordos de retrocesión anteriores, feito que é conscientemente ocultado na
información que se facilita sobre os asuntos tratados.

Todo apunta a que sen eses trámites, sen esta ampliación dos usos do complexo do
Xeral, a Xunta de Galicia non pode acometer as partes do proxecto da Residencia de uso
non sanitario, é dicir, non pode facer nin a oficina de emprego, nin a planta de
distribución de enerxía de biomasa, nin o centro de emprendemento aeronáutico, nin
tampouco sería posible a comisaría que comprometeu alí o PP, xa que así o determina o
Real decreto 1679/1990 a través do que o Estado lle cede á Xunta o Vello Xeral,
segundo o que os fins do complexo só poden ser sanitarios.
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Grupo Parlamentario
Por iso os deputados e as deputadas que asinan preguntan:

Que modificación temporal supoñen estes feitos no remate das actuacións anunciadas
por parte do propio presidente da Xunta de Galicia?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 17 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/09/2018 16:39:01
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/09/2018 16:39:08
Abel Fermín Losada Álvarez na data 17/09/2018 16:39:12
Maria de la Concepción Burgo López na data 17/09/2018 16:39:21
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores,
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres e Ana Pontón Mondelo, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta
para resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia, sobre o inicio do curso escolar
2018/2019 e as demandas da comunidade educativa no IES de Brión e o CEIP Padre
Feijoo de Allariz.

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada polas mobilizacións da comunidade educativa no
inicio de curso, especialmente no IES de Brión e o CEIP Padre Feijoo de Allariz.

Exposición de motivos
O curso académico 2018/2019 iniciou con mobilizacións nalgúns centros de
ensino público de Galiza.
A falta de profesorado suficiente, os recortes de persoal ou a desatención por
parte da Xunta das demandas da comunidade educativa que exixe máis recursos para
garantir un ensino de calidade están detrás, por exemplo, das mobilizacións inciadas
polas equipas directivas, o persoal docente e as familias no IES de Brión, no CEIP Padre
Feijoo de Allariz ou nos centros de ensino de Moaña.
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Feitos que rachan e contrastan coa visión idílica que pretende trasladar a
Consellaría de Educación e que poñen no foco as carencias que existen no ensino
público galego por mor dos recortes implementados desde 2009.

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través
dos deputados e deputadas asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa resposta
oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia:
Pensa a Xunta de Galiza dotar dos recursos necesarios o IES de Brión e o CEIP
Padre Feijoo de Allariz?

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 17/09/2018 17:06:23

María Montserrat Prado Cores na data 17/09/2018 17:06:28

Ana Pontón Mondelo na data 17/09/2018 17:06:30

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/09/2018 17:06:31

Noa Presas Bergantiños na data 17/09/2018 17:06:32

Xosé Luis Bará Torres na data 17/09/2018 17:06:34
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Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, Manuel Lago Peñas, Antón Sanchez García, Carmen
Santos Queiruga, Flora Miranda Pena, Marcos Cal Ogando, Pancho Casal
Vidal, Luca Chao Perez, Anxeles Cuña Bóveda, Julia Torregrosa Sañudo,
Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez Estévez, Eva Solla Fernández e
Paula Vazquez Verao, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario de En Marea, ao abeiro disposto no artigo 155.5 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa resposta
oral en Pleno, con carácter urxente, relativa ao comezo do curso escolar.

Xustificación da Urxencia.

A pesar da propaganda do goberno, un ano máis o inicio do curso escolar en
Galicia vese salpicado polos incumprimentos da Xunta. Incumprimentos no
tocante a infraestruturas, con obras sen rematar, unidades pechadas, menos
docentes, en definitiva, recortes. Recortes, por suposto, na calidade da educación
que reciben as nenas e nenos de Galicia que, este ano, terán que agardar para que
as prazas de mestres baleiras sexan cubertas.

Así, tal e como denuncian sindicatos do ensino galegos, en base a criterios de
aforro económico, as baixas do persoal docente non se fixeron efectivos os
chamamentos ata o día 12 de setembro. Deste xeito o persoal chega sen tempo
ningún para a preparación do curso, nin para coñecer as necesidades do
alumnado, nin para coordinarse co resto de cadro de persoal.

Os representantes dos educadores denuncian que no entorno dun 11% do persoal
interino que tivo nomeamento durante o curso pasado perderá o seu posto de

119404

traballo ou verá empeoradas as condicións laborais logo de que a Consellería
convocara oposicións sen facer un estudio serio sobre a previsión de xubilacións
e a situación deste colectivo en cada especialidade. A todo isto podemos sumar
os problemas coñecidos en diversos centros como o de Brión ou Carril polos
incumprimentos da consellería.

Por todo o anteriormente sinalado, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, con carácter Urxente:

Que vai facer a Consellería para cubrir as necesidades, tanto de docentes como de
infraestruturas, neste novo curso escolar.
Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 17/09/2018 17:48:24

Luca Chao Pérez na data 17/09/2018 17:48:38

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 17/09/2018 17:48:45

Paula Vázquez Verao na data 17/09/2018 17:48:52

Carmen Santos Queiruga na data 17/09/2018 17:48:55

Antón Sánchez García na data 17/09/2018 17:48:58

Eva Solla Fernández na data 17/09/2018 17:49:01
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Paula Quinteiro Araújo na data 17/09/2018 17:49:04

Flora María Miranda Pena na data 17/09/2018 17:49:07

José Manuel Lago Peñas na data 17/09/2018 17:49:20

Francisco Casal Vidal na data 17/09/2018 17:49:29

David Rodríguez Estévez na data 17/09/2018 17:49:32

Marcos Cal Ogando na data 17/09/2018 17:49:34

Julia Torregrosa Sañudo na data 17/09/2018 17:49:37
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Vai a Xunta de Galiza actuar para frear a escalada de prezos da
electricidade e dos carburantes?

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2018

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 17/09/2018 18:21:57
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2,
presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno, dirixida ao Sr. presidente da Xunta de Galicia.
Sr. presidente, como ten previsto restablecer a situación na CRTVG?

Pazo do Parlamento, 17 de setembro de 2018
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/09/2018 15:58:12
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente
da Xunta de Galicia.
Sr. Presidente, pretende continuar coa manipulación como forma habitual
da súa acción de goberno?
Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2018.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 17/09/2018 18:03:47
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