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ı 40003 (10/POP-004661)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das demandas dos traballadores das empresas adxudicatarias do servizo de transporte sanitario terrestre
131102

ı 40010 (10/POP-004662)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para abordar os futuros efectos da saída do
Reino Unido da Unión Europea no ámbito empresarial, en especial nas pemes
131105

ı 40020 (10/POP-004663)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

Sobre o interese do Servizo Galego de Saúde no mantemento do actual modelo de xestión da resonancia magnética na Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo
131108

ı 40033 (10/POP-004665)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Oubiña Solla, Rosa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa campaña da vendima de 2018 nas cinco denominacións de orixe de Galicia
131111

ı 40042 (10/POP-004666)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Cal Ogando, Marcos
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da asunción a medio prazo do compromiso de
realizar un estudo baseado na evidencia cientíﬁca para a limpeza e recuperación das zonas afectadas polo lindano, así como a protección e prevención da saúde pública
131113

ı 40069 (10/POP-004667)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento da Lei de Policía de Galicia
e a demanda ao Goberno central da transferencia á Comunidade Autónoma das competencias en
materia de tráﬁco, circulación de vehículos e seguridade cidadá
131115

ı 40074 (10/POP-004668)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da elaboración dun informe dos gastos desagregados levados a cabo con cargo ao orzamento destinado ao libro referido á catedral de Santiago
de Compostela
131123

ı 40104 (10/POP-004670)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos prexuízos que lle vai ocasionar á poboación o peche
do Centro de Saúde de Castro, no concello de Carballedo
131126

ı 40117 (10/POP-004672)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o mantemento polo Goberno galego dalgunha relación de cooperación e colaboración coas
institucións e entidades navarras que promoven actividades conmemorativas de investigación, divulgación, exhumación e identiﬁcación dos restos das vítimas da fuga do forte de Ezkaba 131129

ı 40123 (10/POP-004673)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos procesos de inmatriculación desenvolvidos pola
Igrexa católica
131133

ı 40128 (10/POP-004674)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar os despedimentos e a precarización
das condicións de traballo na empresa Noa Madera Creativa, de Fene
131137

ı 40136 (10/POP-004675)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da posibilidade de solicitarlle á Fiscalía unha investigación
respecto do desenvolvemento do proceso da sentenza referido ao imposto hipotecario 131141

ı 40139 (10/POP-004676)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e Pérez Seco, José Manuel
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da actuación que está a levar a cabo en relación coa
modernización das estruturas produtivas agrarias e gandeiras
131144

ı 40147 (10/POP-004677)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación do Goberno galego respecto da débeda pública de Galicia

ı 40150 (10/POP-004678)

131146

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as medidas que está a valorar o Goberno galego para evitar os inconvenientes que están a
padecer as familias de Baio e de Zas como consecuencia da supresión de vinte horas semanais no
131150
horario de atención pediátrica

ı 40159 (10/POP-004679)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise en relación coa situación actual da cría
do percebe e a previsión cara á campaña do Nadal
131153

ı 40167 (10/POP-004680)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego, na actualidade, do seguimento dos resultados dos inves131156
timentos a bordo destinados a reducir o risco de contaxio por anisakis

ı 40172 (10/POP-004681)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre os criterios seguidos para o nomeamento, como membros da Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia, dos vogais titulares representantes dos sectores de espectáculos públicos e actividades recreativas, da veciñanza e dos consumidores e usuarios
131158

ı 40200 (10/POP-004682)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido ao indicador composto de calidade de vida elaborado polo Instituto Nacional de Estatística
131162

ı 40204 (10/POP-004683)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 8/2011, do 9 de
novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia
131165
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ı 40208 (10/POP-004684)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da elaboración dun protocolo e dunhas bases para
a creación dunha bolsa de emprego co ﬁn de afrontar posibles situacións de reforzo, cobertura e
substitución do persoal, así como as incidencias que se poidan producir no número 085, de emer131167
xencias contra incendios

ı 40214 (10/POP-004685)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do cumprimento do acordo parlamentario referido
á localización, exhumación e identiﬁcación das vítimas do franquismo
131171

ı 40221 (10/POP-004686)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das repercusións que vai ter para a industria electrointensiva de Galicia a nova poxa convocada para a asignación do servizo de xestión da demanda
131175
de interrompibilidade da subministración eléctrica para o primeiro semestre de 2019

ı 40229 (10/POP-004687)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da demanda ao Goberno central de intervención
pública na factoría de Alcoa na Coruña
131178

ı 40235 (10/POP-004688)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da garantía da repartición do ﬁnanciamento dos
grupos de emerxencia supramunicipais entre a Xunta de Galicia e as deputacións provinciais, sen
participación municipal
131181

ı 40250 (10/POP-004689)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os plans de continxencias previstos polo Goberno galego para evitar que, un ano máis, se
131186
produzan situacións de saturación nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas

ı 40251 (10/POP-004690)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para non atender as demandas do profesionais referidas aos
medios e dispositivos de asistencia necesarios nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas
131189
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ı 40252 (10/POP-004691)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para mellorar os cadros de persoal nos centros hospitalarios públicos co ﬁn de reducir as situacións de saturación nos servizos de urxencias 131192

ı 40253 (10/POP-004692)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o número de veces que no ano 2018 os profesionais dos centros hospitalarios do Sergas puxeron en coñecemento do Goberno galego a posibilidade de saturación dos servizos de urxencias
131195

ı 40254 (10/POP-004693)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das esperas rexistradas nos servizos de urxencias dos
hospitais do Sergas
131198

ı 40255 (10/POP-004694)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo de tempo que o Goberno galego considera razoable para a permanencia dunha persoa nun servizo de urxencias, dende a súa entrada ata o seu ingreso en planta
131201

ı 40263 (10/POP-004695)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da política que está a levar a cabo co peche de servizos
na sanidade
131204

ı 40270 (10/POP-004696)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para apoiar o proxecto de modernización e
desenvolvemento do Estaleiro 4.0 na ría de Ferrol
131206

ı 40271 (10/POP-004697)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da situación que están a atravesar na actualidade as
oﬁcinas agrarias comarcais
131209

ı 40279 (10/POP-004698)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto da proposta do Goberno central referida á imposición de novas peaxes nas autovías
131212

ı 40286 (10/POP-004699)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á transferencia á Xunta de Galicia da AP-9
131215

ı 40289 (10/POP-004700)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia, na provincia de Pontevedra, dun 34%
de persoas asalariadas en situación de precariedade salarial
131218

ı 40290 (10/POP-004701)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do salario medio por debaixo dos mil
euros netos na provincia de Pontevedra, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística referido á Mostra continua de vidas laborais
131221

ı 40291 (10/POP-004702)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 50 % das persoas asalariadas na
provincia de Pontevedra que non chegaron a percibir mil euros netos ao mes en 14 pagas 131224

ı 40292 (10/POP-004703)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación de práctico estancamento que presenta, en termos nominais, o salario medio na provincia de Pontevedra dende o ano 2012, mentres
que acumula unha perda de poder adquisitivo do 2,5 %
131227

ı 40293 (10/POP-004704)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da fenda salarial do 38 % que están a padecer as
mulleres, en relación cos homes, na provincia de Pontevedra
131230

ı 40319 (10/POP-004705)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posibilidade de vivir unha persoa cuns ingresos inferiores a seis mil euros brutos anuais
131233
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ı 40326 (10/POP-004706)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do feito de que só unha de cada cinco persoas menores de 25 anos traballase o ano completo en 2016
131235

ı 40332 (10/POP-004707)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para restablecer a normalidade e
paliar os danos ocasionados pola nevarada rexistrada na montaña de Lugo no outono de 2018
131238

ı 40334 (10/POP-004708)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do feito de que unha de cada tres persoas que tra131241
ballaron no ano 2016 en Galicia non puidese traballar o ano completo

ı 40341 (10/POP-004709)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do mantemento en Galicia dunha fenda salarial de
xénero de máis de catro mil euros
131244

ı 40348 (10/POP-004710)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para rematar coas deﬁciencias existentes na
área de Oncoloxía Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
131247

ı 40353 (10/POP-004711)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da súa intervención na negociación do expediente
de regulación de emprego temporal da empresa PSA-Citroën de Vigo, co ﬁn de chegar a unha so131251
lución cos menores prexuízos posibles para o seu persoal e a industria auxiliar

ı 40360 (10/POP-004712)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir o dereito á educación no medio
rural en igualdade de condicións que na cidade
131254

ı 40366 (10/POP-004713)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

131092

X lexislatura. Número 386. 21 de novembro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre a opinión do Goberno galego referida á oportunidade de aumentar neste momento as contías
destinadas ás mulleres vítimas da violencia machista que empregan o recurso da axuda periódica
131257

ı 40369 (10/POP-004714)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do salario medio en Galicia por debaixo
dos mil euros netos, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística referido á Mostra continua
131263
de vidas laborais
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

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

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 19 de novembro de 2018, adoptou os seguintes
acordos:

Admisión a trámite e publicación
- 40003 (10/POP-004661)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das demandas dos traballadores das empresas adxudicatarias do servizo de transporte sanitario terrestre
- 40010 (10/POP-004662)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para abordar os futuros efectos da saída do
Reino Unido da Unión Europea no ámbito empresarial, en especial nas pemes
- 40020 (10/POP-004663)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o interese do Servizo Galego de Saúde no mantemento do actual modelo de xestión da resonancia magnética na Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo
- 40033 (10/POP-004665)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Oubiña Solla, Rosa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa campaña da vendima de 2018 nas cinco denominacións de orixe de Galicia
- 40042 (10/POP-004666)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Cal Ogando, Marcos
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da asunción a medio prazo do compromiso de
realizar un estudo baseado na evidencia cientíﬁca para a limpeza e recuperación das zonas afectadas polo lindano, así como a protección e prevención da saúde pública
- 40069 (10/POP-004667)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento da Lei de Policía de Galicia
e a demanda ao Goberno central da transferencia á Comunidade Autónoma das competencias en
materia de tráﬁco, circulación de vehículos e seguridade cidadá
- 40074 (10/POP-004668)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da elaboración dun informe dos gastos desagregados levados a cabo con cargo ao orzamento destinado ao libro referido á catedral de Santiago
de Compostela
- 40104 (10/POP-004670)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos prexuízos que lle vai ocasionar á poboación o peche
do Centro de Saúde de Castro, no concello de Carballedo
- 40117 (10/POP-004672)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o mantemento polo Goberno galego dalgunha relación de cooperación e colaboración coas
institucións e entidades navarras que promoven actividades conmemorativas de investigación, divulgación, exhumación e identiﬁcación dos restos das vítimas da fuga do forte de Ezkaba
- 40123 (10/POP-004673)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos procesos de inmatriculación desenvolvidos pola
Igrexa católica
- 40128 (10/POP-004674)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar os despedimentos e a precarización
das condicións de traballo na empresa Noa Madera Creativa, de Fene
- 40136 (10/POP-004675)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da posibilidade de solicitarlle á Fiscalía unha investigación
respecto do desenvolvemento do proceso da sentenza referido ao imposto hipotecario
- 40139 (10/POP-004676)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e Pérez Seco, José Manuel
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da actuación que está a levar a cabo en relación coa
modernización das estruturas produtivas agrarias e gandeiras
- 40147 (10/POP-004677)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación do Goberno galego respecto da débeda pública de Galicia
- 40150 (10/POP-004678)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as medidas que está a valorar o Goberno galego para evitar os inconvenientes que están a
padecer as familias de Baio e de Zas como consecuencia da supresión de vinte horas semanais no
horario de atención pediátrica
- 40159 (10/POP-004679)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise en relación coa situación actual da cría
do percebe e a previsión cara á campaña do Nadal
- 40167 (10/POP-004680)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego, na actualidade, do seguimento dos resultados dos investimentos a bordo destinados a reducir o risco de contaxio por anisakis
- 40172 (10/POP-004681)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre os criterios seguidos para o nomeamento, como membros da Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia, dos vogais titulares representantes dos sectores de espectáculos públicos e actividades recreativas, da veciñanza e dos consumidores e usuarios
- 40200 (10/POP-004682)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas,
no referido ao indicador composto de calidade de vida elaborado polo Instituto Nacional de
Estatística
- 40204 (10/POP-004683)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 8/2011, do 9 de
novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia

131096

X lexislatura. Número 386. 21 de novembro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 40208 (10/POP-004684)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da elaboración dun protocolo e dunhas bases para
a creación dunha bolsa de emprego co ﬁn de afrontar posibles situacións de reforzo, cobertura e
substitución do persoal, así como as incidencias que se poidan producir no número 085, de emerxencias contra incendios
- 40214 (10/POP-004685)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do cumprimento do acordo parlamentario referido
á localización, exhumación e identiﬁcación das vítimas do franquismo
- 40221 (10/POP-004686)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das repercusións que vai ter para a industria electrointensiva de Galicia a nova poxa convocada para a asignación do servizo de xestión da demanda
de interrompibilidade da subministración eléctrica para o primeiro semestre de 2019
- 40229 (10/POP-004687)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da demanda ao Goberno central de intervención
pública na factoría de Alcoa na Coruña
- 40235 (10/POP-004688)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da garantía da repartición do ﬁnanciamento dos
grupos de emerxencia supramunicipais entre a Xunta de Galicia e as deputacións provinciais, sen
participación municipal
- 40250 (10/POP-004689)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os plans de continxencias previstos polo Goberno galego para evitar que, un ano máis, se
produzan situacións de saturación nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas
- 40251 (10/POP-004690)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para non atender as demandas do profesionais referidas
aos medios e dispositivos de asistencia necesarios nos servizos de urxencias dos hospitais do
Sergas
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- 40252 (10/POP-004691)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para mellorar os cadros de persoal nos centros hospitalarios públicos co ﬁn de reducir as situacións de saturación nos servizos de urxencias
- 40253 (10/POP-004692)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o número de veces que no ano 2018 os profesionais dos centros hospitalarios do Sergas puxeron en coñecemento do Goberno galego a posibilidade de saturación dos servizos de urxencias
- 40254 (10/POP-004693)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das esperas rexistradas nos servizos de urxencias dos
hospitais do Sergas
- 40255 (10/POP-004694)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo de tempo que o Goberno galego considera razoable para a permanencia dunha persoa nun servizo de urxencias, dende a súa entrada ata o seu ingreso en planta
- 40263 (10/POP-004695)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da política que está a levar a cabo co peche de servizos
na sanidade
- 40270 (10/POP-004696)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para apoiar o proxecto de modernización e
desenvolvemento do Estaleiro 4.0 na ría de Ferrol
- 40271 (10/POP-004697)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da situación que están a atravesar na actualidade as
oﬁcinas agrarias comarcais
- 40279 (10/POP-004698)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis

131098

X lexislatura. Número 386. 21 de novembro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre a valoración do Goberno galego respecto da proposta do Goberno central referida á imposición de novas peaxes nas autovías
- 40286 (10/POP-004699)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á transferencia á Xunta de Galicia da AP-9
- 40289 (10/POP-004700)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia, na provincia de Pontevedra, dun 34%
de persoas asalariadas en situación de precariedade salarial
- 40290 (10/POP-004701)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do salario medio por debaixo dos mil
euros netos na provincia de Pontevedra, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística referido á Mostra continua de vidas laborais
- 40291 (10/POP-004702)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da existencia dun 50 % das persoas asalariadas na
provincia de Pontevedra que non chegaron a percibir mil euros netos ao mes en 14 pagas
- 40292 (10/POP-004703)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación de práctico estancamento que presenta, en termos nominais, o salario medio na provincia de Pontevedra dende o ano 2012, mentres
que acumula unha perda de poder adquisitivo do 2,5 %
- 40293 (10/POP-004704)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da fenda salarial do 38 % que están a padecer as
mulleres, en relación cos homes, na provincia de Pontevedra
- 40319 (10/POP-004705)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posibilidade de vivir unha persoa cuns ingresos inferiores a seis mil euros brutos anuais
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- 40326 (10/POP-004706)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do feito de que só unha de cada cinco persoas menores de 25 anos traballase o ano completo en 2016
- 40332 (10/POP-004707)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para restablecer a normalidade e
paliar os danos ocasionados pola nevarada rexistrada na montaña de Lugo no outono de 2018
- 40334 (10/POP-004708)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do feito de que unha de cada tres persoas que traballaron no ano 2016 en Galicia non puidese traballar o ano completo
- 40341 (10/POP-004709)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do mantemento en Galicia dunha fenda salarial de
xénero de máis de catro mil euros
- 40348 (10/POP-004710)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para rematar coas deﬁciencias existentes na
área de Oncoloxía Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
- 40353 (10/POP-004711)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da súa intervención na negociación do expediente
de regulación de emprego temporal da empresa PSA-Citroën de Vigo, co ﬁn de chegar a unha solución cos menores prexuízos posibles para o seu persoal e a industria auxiliar
- 40360 (10/POP-004712)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir o dereito á educación no medio
rural en igualdade de condicións que na cidade
- 40366 (10/POP-004713)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego referida á oportunidade de aumentar neste momento as contías destinadas ás mulleres vítimas da violencia machista que empregan o recurso da axuda periódica
- 40369 (10/POP-004714)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do salario medio en Galicia por debaixo
dos mil euros netos, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística referido á Mostra continua
de vidas laborais
Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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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 situación no servizo de transporte sanitario terrestre e a
convocatoria de folga no sector.

O transporte sanitario terrestre é un servizo vital, e todo fai indicar que o
Goberno galego está a optar por un modelo de xestión que mercantiliza a saúde,
significa recortes na prestación do servizo, non se garante a calidade na prestación, e
non se respectan os dereitos laborais d@s traballadores/as.
O Sergas sacou a concurso e realizou a adxudicación do servizo de transporte
sanitario terrestre, no que as empresas presentaron ofertas á baixa. Este concurso xerou
malestar e preocupación entre as empresas galegas do sector, e @s traballadores/as.
Existían fundados temores de que tal como se estaba a realizar o concurso puidera haber
trato de favor e repercutiría nunha mingua das condicións laborais d@s traballadores/as,
e unha perda significativa de emprego e deterioro da calidade asistencial.
Os temores estanse a verificar en feitos, estanse a producir toda unha cadea de
incumprimentos que afectan ao funcionamento do servizo de ambulancias, @s
traballadores/as, @s doentes e á calidade asistencial.
As empresas concesionarias do servizo pretenden que sexan @s traballadores/as
@s as que carguen cos custe. Alegan que os orzamentos dos contratos non lles dan para
1

131102

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

cubrir os gastos do servizo e, aproveitándose das facilidades introducidas polas
reformas laborais, propoñen rebaixas nas condicións laborais e salariais, mesmo teñen
solicitado unha inaplicación do convenio que contempla un aumento de horas de
traballo, a rebaixa das melloras sociais e unha redución salarial. Xa se ten producido o
empeoramento das condicións laborais no que ten que ver co aumento de horas e o
incremento, de entre un 10 e un 20%, da carga de traballo a consecuencia do incremento
parello dos servizos que ten que atender o 061 tanto urxentes como non urxentes,
aumentou o número de servizos, pero non os cadros de persoal. As traballadoras e
traballadores son quen sofren as consecuencias.
A patronal do sector está a bloquear calquera posibilidade de negociación e
incluso ameaza con despedimentos se os traballadores non aceptan as condicións que
propoñen, polo que a Confederación Intersindical Galega ten convocada folga no sector.
Os incumprimentos danse por parte das empresas adxudicatarias, mais a
responsabilidade desta situación tamén é da propia administración, xa que tanto @s
responsábeis do 061, como do Sergas son perfectamente coñecedores do que está a
acontecer e non realizan as tarefas nin de vixilancia nin de control.

Polas razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
É coñecedor o Goberno galego das demandas d@s traballadores/as das empresas
que prestan o servizo de transporte sanitario terrestre?

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 08/11/2018 18:31:11

Ana Pontón Mondelo na data 08/11/2018 18:31:15

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/11/2018 18:31:17

Olalla Rodil Fernández na data 08/11/2018 18:31:19

Noa Presas Bergantiños na data 08/11/2018 18:31:21

Xosé Luis Bará Torres na data 08/11/2018 18:31:22
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Á Mesa do Parlamento
Abel Losada Álvarez, José Manuel Pérez Seco, Juan Manuel Díaz Villoslada
e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputados e deputada pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Todo parece indicar que o Reino Unido, convértese no primeiro estado na historia
da Unión Europea que abandona a organización, invocando o artigo 50 do
Tratado de Lisboa.
Tense aberto un proceso negociador entre a Unión Europea e o Reino Unido que
está sendo longo, complexo e intenso.
Aínda que a negociación será bilateral entre a Unión e o Reino Unido, tódolos
países están desenvolvendo estratexias que minimicen os impactos da saída do
Reino Unido, impactos que todo parece indicar que serán negativos en moitos
ámbitos da vida económica e social.
A resposta do goberno de España baixo a presidencia de Mariano Rajoy, foi de
decepción na opinión do Grupo Socialista. Si ao propio “Brexit”, engadimos un
contexto xeopolítico que se ten alterado notablemente dende 2016 ata a
actualidade, debido ao repunte do proteccionismo, especialmente no propio Reino
Unido e nos Estados Unidos, a situación tórnase aínda mais complexa; ao que se
engaden os problemas en Rusia, Turquía ou América Latina, onde os intereses
económicos españois son moi fortes.
De feito, “pouco máis do 30 % das empresas españolas teñen plans de
continxencia, segundo un informe publicado por KPMG xa en marzo deste ano.
Ao Goberno presidido por Pedro Sánchez preocúpalle que o outro 70 % das
empresas non este tendo en conta que o Brexit terá un impacto nas súas relacións
comerciais co Reino Unido, e que dependendo do tipo de acordo ao que se
chegue, moitas sufrirán os efectos nas súas áreas financeiras, fiscais, legais e nos
seus modelos de negocio e cadeas de subministro.
Neste contexto as posicións das comunidades autónomas deberían de poder
influír notablemente na posición definitiva que España defenda na negociación da
Unión Europea. Ata o de agora, xa case fai un ano, en decembro de 2017,
coñeceuse un documento titulado Análise do impacto do Brexit en Galicia. Se
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ben na introdución do mesmo se reclama a necesaria prudencia nesta análise
prospectiva, e se fala da necesidade de ir actualizándose conforme as propostas e
acordos que se vaian acadando durante as negociacións do proceso.
O documento insta a posicionarse xa en 2018 en diversos eidos, un dos cales sería
o reforzo dos servizos de apoio as empresas, especialmente as Pemes,
propoñendo medidas de adaptación á nova realidade en cada ámbito empresarial.
Sen embargo, mais alá da propaganda no momento de facerse público, os avances
coñecidos son practicamente inexistentes.
Posteriormente o CES (Consello Económico e Social de Galicia) ven de publicar
un novo diagnóstico que completa a información dispoñible. Pero
lamentablemente as suxestións recollidas neste análises de prospectiva non
aparecen recollidas nas accións política do goberno da Xunta de Galicia, sen ir
máis lonxe, nos orzamentos para 2019, recentemente presentados, as referencias
concretas a esta cuestión son inexistentes.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Como ten pensado abordar o Goberno galego os efectos futuros no ámbito
empresarial, especialmente nas Pemes, da saída do Reino Unido da Unión
Europea?
Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/11/2018 17:54:07
Jóse Manuel Pérez Seco na data 08/11/2018 17:54:13
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/11/2018 17:54:20
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/11/2018 17:54:27
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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.

Galaria SA é a actual herdeira do antigo MedTec (Instituto Galego de Medicina
Técnica SA). Unha empresa nacida para asesorar en torno ás innovacións e
tecnoloxías sanitarias.
Con todo, en seguida ampliaron o seu cometido, iniciando a provisión directa de
servizos sanitarios que podería proporcionar o Servizo Galego de Saúde,
privatizando moitos destes servizos como por exemplo a atención telefónica.
Outro dos servizos que é fonte de conflito respecto en Galaria, pero que xa o foi
no antigo MedTec, é aquel que deriva das técnicas en radioloxía, concretamente
da técnica máis avanzada que é a Resonancia.
As radiólogas e radiólogos do CHUVI, levan máis de dúas décadas reclamando o
acceso a esa técnica e concretamente a integración orgánica das Resonancias no
servizo de radiodiagnóstico da EOXI de Vigo, todo con base en argumentos
relacionados co deterioro da calidade asistencial ao producirse duplicidades nas
probas ou retraso nos diagnósticos e tratamentos, ademais da vulneración de
dereitos no desempeño da especialidade e o desenvolvemento profesional, xunto
cunha duplicidade de estruturas de xestión para o mesmo servizo.
Pero a pesar destas circunstancias denunciadas, o Xerente do Servizo Galego de
Saúde, levou a cabo a aprobación dun Plan, que lonxe de poñer algún tipo de
solución ao conflito, agrava a situación, posto que ademais das consideracións
xurídicas denunciadas polas profesionais, como a falta de competencia do
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xerente para dito plan, deixa en mans de Galaria, que unicamente conta con 10
radiólogos, o 65% das Resonancias e o control e organización das citacións,
mentres que as 45 profesionais especialistas en radioloxía do CHUVI, so teñen
acceso ao 35%.
A Resonancia é un paso intermedio dentro do conxunto de estudos nun proceso
de diagnóstico e a súa indicación debe partir dunha persoa experta en todas as
técnicas de imaxe dunha determinada área anatómica, como acontece no resto de
Hospitais das mesmas características dependentes do Servizo Galego de Saúde.

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

Cal é o interese que ten o Servizo Galego de Saúde en manter este modelo
de xestión da Resonancia Magnética na EOXI de Vigo?

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 09/11/2018 11:24:16
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A Mesa do Parlamento

Rosa Oubiña Solla, Moisés Blanco Paradelo, Miguel Prado Patiño, Raquel Arias
Rodríguez, Carlos Gómez Salgado, Jacobo Moreira Ferro 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 conta con cinco denominacións de orixe, Ribeiro, Rias Baixas, Valdeorras,
Monterrei e Ribeira Sacra, todas elas amparan, representan e regulan o maior estándar
de calidade dos viños producidos na nosa Comunidade.
A importancia do sector vitivinícola e evidente: como dinamizador do rural poñendo en
valor o seu patrimonio cultural e enolóxico, como axente fixador da poboación ao rural
e tamén como importante medio económico para as persoas que teñen como medio de
vida esta actividade.
Tras un “annus horribilis” de 2017 na que as xeadas e o saraiba botaron a perder boa
parte da colleita de uva nalgunhas das denominación de orixe as previsións para este
ano foron mais optimistas.
O 2018 non comezou con bo pe para o viñedo en Galicia. As condicións meteorolóxicas
adversas na primavera favoreceron a aparición de ataques de fungos que supuxo
unha preocupación e un dobre esforzo dos viticultores.
Afortunadamente o tempo seco e soleado de xullo, agosto e setembro mellorou todas
as previsións iniciais, permitindo levar a cabo as labores de vendima nas mellores
condicións.
Por todo elo, unha vez rematada a vendima deste ano 2018, os deputados asinantes,
formulamos a seguinte pregunta en Pleno:
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Que valoración fai o Goberno galego en relación a campaña da vendima do 2018 nas
cinco Denominacións de Orixe de Galicia?.

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Rosa Oubiña Solla na data 09/11/2018 13:43:21
Moisés Blanco Paradelo na data 09/11/2018 13:43:32
Jesús Miguel Prado Patiño na data 09/11/2018 13:43:37
Raquel Arias Rodríguez na data 09/11/2018 13:43:45
Carlos Gómez Salgado na data 09/11/2018 13:43:51
Jacobo Moreira Ferro na data 09/11/2018 13:44:01
Daniel Vega Pérez na data 09/11/2018 13:44:09
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández e Marcos Cal Ogando, 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 Lindano, segundo a Organización Mundial da Saúde, é un canceríxeno de tipo
1 que foi fabricado pola compañía Zeltia durante moitos anos, nunha planta
situada no polígono de Torneiros, no concello do Porriño. Estímase que máis de
1.000 toneladas de residuos xerados nesta fábrica, foron vertidos na zona e outros
puntos da rexión, empregando unha parte deste compoñente químico como
material para o arranxo de estradas, orixinando diferentes focos de
contaminación.
As diferentes Administracións, fai moitos anos que teñen constancia do problema
de saúde pública e medioambiental que sofre o concello do Porriño e que xa se
estende a mais concellos da contorna, pero a coordinación entre Administracións
na procura de medidas respecto do problema seguen sen chegar, pese a que
dende a Comisión Europea se traslada que existen medios dispoñibles para que
as Administracións autonómicas afectadas planifiquen estratexias respecto ao
saneamento do chan e a eliminación de Lindano, pero é a Xunta de Galicia a que
ten que tomar a iniciativa e solicitar a colaboración da Comisión, tal e como se
está levando a cabo por outras Administracións como a de Aragón.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Está en disposición a Xunta de Galicia de comprometerse a medio prazo, a
realizar un estudo baseado na evidencia científica para a limpeza e
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recuperación das zonas afectadas e a protección e prevención da saúde
pública?
Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Marcos Cal Ogando
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 09/11/2018 14:06:35

Marcos Cal Ogando na data 09/11/2018 14:06:41
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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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. O Pleno do Parlamento galego, na sesión do día 8 de abril de 2008,
aprobou a proposición de lei orgánica, para presentar perante a mesa do congreso
dos deputados, de transferencias a Galiza en materia de tráfico, circulación de
vehículos e seguranza viaria.
Segundo o texto do acordo, esta transferencia contribuiría directamente á
mellor e máis diferenciada atención a unha realidade específica galega, baseada
no espallamento da poboación, nas características singulares da súa rede viaria e
mais nas propias condicións orográficas e climáticas.
Velaquí o articulado da lei:

1
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2. A citada proposición de lei foi sometida a debate de toma en
consideración polo Congreso o 7 de abril de 2010. O resultado da votación foi de
2
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rexeitamento da toma en consideración, cos votos en contra do PSOE e a
abstención do PP. Votaron a favor, ademais do BNG, o PNV, CiU e ERC-IUECV.
3. Por outra parte, no ano 2007 o parlamento galego aprobou a
Proposición de lei de policía de Galiza, que prevía que o novo corpo tería
competencias no ámbito da seguridade cidadá e exercería as función de policía
administrativa e xudicial.
Un dos obxectivos desta lei era que a policía galega asumise as
competencias en materia de tráfico e seguridade cidadá, para que era necesario
dar luz verde ás transferencias a Galiza neste eido.

En canto ás súas funcións, aparecen recollidas no artigo 15:
Artigo 15. Funcións.
1. O Corpo de Policía de Galicia, consonte o artigo 5 desta lei, exercerá
as seguintes competencias e funcións:
a) No ámbito de seguridade cidadá:
1.º

A

vixilancia

e

protección

de

persoas,

órganos,

edificios,

establecementos e dependencias da Comunidade Autónoma de Galicia,
garantindo o normal funcionamento das instalacións e a seguridade dos
usuarios dos seus servizos.

3
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2.º Prestar auxilio nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade
pública e participar na
execución dos plans de protección civil na forma en que se determina nas
leis.
3.º Prestar auxilio nas actuacións en materia de salvamento, se é
requirido para iso.
4.º As demais funcións legalmente atribuídas, especialmente:
-Protexer as persoas e os bens.
-Manter a orde pública, de acordo co ordenamento xurídico.
-Vixiar os espazos públicos.
-Protexer e colaborar nas manifestacións e manter a orde pública nas
grandes concentracións humanas cando fose requirido para iso.
-Prever a comisión de actos delituosos e intervir cando fosen cometidos.
-Intervir na resolución amigable de conflitos privados se fose requirido.
-Cumprir as funcións de protección de seguridade cidadá atribuídas ás
forzas e corpos de seguridade pola Lei orgánica 1/1992.
b) No ámbito de policía administrativa:

4
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1.º Velar polo cumprimento das leis e disposicións do Estado aplicables
en Galicia e garantir o funcionamento dos servizos públicos esenciais.
2.º Velar polo cumprimento das leis de Galicia e das normas, disposicións
e actos emanados das demais institucións e órganos da Comunidade Autónoma,
mediante as actividades de investigación, inspección e denuncia, e a execución
forzosa das súas resolucións.
3.º A inspección das actividades sometidas á ordenación ou disciplina da
Comunidade Autónoma de Galicia, denunciando toda actividade ilícita.
Na execución deste tipo de funcións prestarase especial atención a:
-Velar polo cumprimento da normativa vixente sobre medio ambiente,
recursos mariños, caza, gandaría, saúde pública, incendios forestais, pesca
fluvial, ordenación urbanística, protección de camiños, costas e asuntos
marítimos, transporte e contaminación acústica.
-Velar polo cumprimento da normativa sobre o patrimonio histórico e
cultural galego para evitar o seu espolio ou destrución e para garantir a súa
salvagarda e protección.
-No marco das funcións que lle atribúa a normativa específica, vixiar e
controlar o cumprimento da lexislación vixente en materia de xogo e de
espectáculos.
4.º Vixilancia e control do tráfico nas vías interurbanas do territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.

5

131119

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

5.º Vixiar, inspeccionar e controlar as empresas de seguridade privada,
os seus servizos e actuacións e os medios e persoal ao seu cargo, nos termos
establecidos na lexislación vixente.
6.º Informar, asistir e orientar os cidadáns.
7.º Colaborar coas institucións públicas de protección e tutela de
menores na consecución dos seus obxectivos, de conformidade coa lexislación
civil, penal e penitenciaria do Estado.
8.º Colaborar coas institucións públicas e privadas de protección e tutela
da inmigración e con aqueloutras que teñan como obxectivo previr e evitar
calquera forma de marxinación.
9.º Colaborar coas institucións públicas de protección e asistencia ás
vítimas de violencia de xénero.
10.º As demais funcións que lle atribúa a lexislación vixente.
c) No ámbito de policía xudicial, aquelas funcións que lle correspondan
de acordo co establecido no artigo 126 da Constitución, na Lei orgánica do
poder xudicial e na restante normativa vixente.
2. As funcións enumeradas no punto anterior cumpriranse baixo os
principios de cooperación, coordinación e mutua colaboración co resto de forzas
e corpos de seguridade.

6
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3. Ademais, a Policía de Galicia poderá asumir todas aqueloutras
funcións que sexan delegadas ou transferidas á Comunidade Autónoma pola vía
do artigo 150.2 da Constitución, así como aqueloutras que lle sexan
encomendadas.

4. Tendo en conta o tempo transcorrido, a falta de desenvolvemento e
cumprimento da lei de policía galega e a parálise nas transferencias do Estado a
Galiza das competencias en materia de tráfico.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que previsións ten en goberno galego en relación co desenvolvemento da
Lei de policía galega e a demanda ao goberno central da transferencia das
competencias en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza cidadá?

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 11:11:36

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 11:11:42

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 11:11:44

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 11:11:46

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 11:11:47

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 11:11:48
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Á MESA DO PARLAMENTO

Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, 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, relativa ao
libro sobre a Catedral de Santiago

Na última década a edición de libros en lingua galega caeu un 33,6%. Só as obras
en vasco experimentaron un descenso máis pronunciado (un 34,6%), segundo
apunta o informe do Instituto Nacional de Estatística Producción editorial de
libros, que recolle datos ata 2016.

Así, mentres que fai dez anos superábase o milleiro de libros e folletos en lingua
galega (1.472), agora estamos por debaixo dos 1.000. A tendencia é claramente á
baixa e continúa ata hoxe. Nos últimos 12 meses estudados pasouse das 1.120
obras en galego ás 976, o que supón un descenso do 12,8%.

Os datos tamén son malos cando se repara nas publicacións bilingües. No 2016
houbo 269 libros en euskera e castelán, 266 en catalán e castelán e 140 en
valenciano e castelán. Pola contra, só houbo 84 libros en galego e castelán, o que,
como é lóxico, dificulta dar a coñecer a nosa lingua no resto do territorio do
Estado.

Pero o dato máis preocupante é outro. O galego é a cuarta lingua en porcentaxe
de libros infantís e xuvenís sobre o total do publicado. O euskera conta cun
34,7%, o valenciano cun 27,4% e o catalán cun 24%. En galego, en cambio, só se
pública un 19,9% de obras dirixidas a poboación máis nova. Trátase dun
problema serio, xa que é a xente moza a que máis de lado está deixando o noso
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idioma. Así o advirte un traballo recente da Real Academia Galega titulado
Lingua e sociedade en Galicia, que alerta dunha “crecente ruptura da transmisión
interxeracional e duns usos minguantes do galego por parte da xente máis nova,
especialmente nos ámbitos urbanos e periurbanos”.

A pesar de que a situación da lingua galega é preocupante, o orzamento da Xunta
de Galicia dedicado á normalización lingüística, bibliotecas, fomento da lectura e
edición de libros na nosa lingua continúa sen igualar sequera a cifra de 2009.
 O presente ano, os fondos destinados á normalización lingüística
medraron máis dun 11%, pasando dos 6,82 aos 7,62 millóns de euros,
pero a cantidade segue sen superar a terceira parte da presupostada no
2009, 21,5 millóns de euros.
 A adquisición de fondos para as bibliotecas precipitouse dende os 2,4
millóns de 2009 ata os 425.000 euros de 2013, cantidade idéntica á deste
ano.
 No que atinxe á promoción do libro e da lectura, no 2009 o total das
partidas sumaban 1,3 millóns de euros. Na actualidade, son de 516.000.
 As axudas específicas á edición en galego son agora a terceira parte
(588.460 euros) das axudas do 2009 (1.593.000).

Así, é moi difícil de entender que, non habendo diñeiro para unha maior
promoción da lectura e do libro galego e en galego, o Consello da Xunta
aprobara unha axuda de 210.000 euros para a elaboración dun so libro sobre a
Catedral de Santiago. Teñamos en conta que o orzamento total da Consellería de
Cultura dirixido á dotar ás bibliotecas, arquivos e museos de novidades editoriais
en galego é de só 200.000 euros.
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Ante esta situación, as deputadas asinantes presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno:
 Pensa a Xunta de Galicia elaborar un informe no que consten os gastos
desagregados dos 210.000 euros dedicados ao libro sobre a Catedral de
Santiago?
Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/11/2018 11:24:07

Luca Chao Pérez na data 12/11/2018 11:24:17
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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 resposta
oral en Pleno, sobre o peche do centro de saúde de Castro no Concello de Carballedo.

O SERGAS informou recentemente á equipa médica do Concello de Carballedo,
na comarca de Chantada, da decisión de pechar o consultorio do lugar de Castro.
Até o momento a atención sanitaria da poboación desta localidade rural tiña
lugar en dous centros, o de Castro e o da Barrela. Porén, aproveitando a xubilación do
facultativo titular do primeiro a Xunta de Galiza decidiu pechalo.
O Concello de Carballedo ten máis de 2 mil habitantes dos que por volta de 400
tarxetas sanitarias eran atendidas no consultorio de Castro prestando un servizo de
proximidade fundamental para unha poboación idosa que en moitas ocasións vive soa.
Na actualidade o centro conta cun médico e cunha enfermeira que se suman aos 3
facultativos e unha enfermeira do da Barrela.
O peche do centro, previsto para o mes de decembro, vai afastar o servizo da
poboación á que atende obrigando a moitas persoas a ter que pagar un taxi para poder ir
á consulta.

1
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A Xunta de Galiza ten afirmado en moitas ocasións que a presente é a
“lexislatura do rural” porén as decisións que vén adoptando –de supresión de servizos—
distan moito do discurso que pregoa.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
É consciente a Xunta de Galiza dos prexuízos que o peche do centro carrexará
para a poboación que recibe asistencia sanitaria nel?

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 13:27:19
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María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 13:27:24

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 13:27:25

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 13:27:26

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 13:27:28

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 13:27:29
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, sobre a colaboración do goberno galego no programa de identificación
das vítimas da fuga do Forte de Ezkaba.

1. O pasado 22 de maio conmemorouse o 80 aniversario da fuga de máis de 800
presos políticos da prisión franquista do Forte de San Cristóbal en Pamplona (Forte
Ezkaba), que tivo lugar o 22 de maio de 1938. Como consecuencia da persecución
posterior, 208 dos fuxidos foron asasinados, 48 deles eran galegos. Os seus corpos foron
soterrados en foxas comúns que están a ser investigadas, localizadas e exhumadas polo
goberno navarro no marco dun proxecto de investigación e divulgación sobre a fuga de
Ezkaba.
O proxecto consta de varias liñas de actuación:
- Un sendeiro de memoria GR 225, desde Ezkaba a Urepel (Francia), lugar a
onde conseguiu chegar un preso.
- Un campo de traballo internacional no cemiterio das Botellas.
- O programa de localización e exhumación das foxas da fuga, e a conseguinte
identificación das vítimas.

1
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- O proxecto educativo “Escolas con memoria” con visitas de alumnado á Forte,
ás foxas e ao GR 225.
- Un libro e unha exposición sobre redes de solidariedade de mulleres cos presos
e as súas familias.
Para o desenvolvemento deste programa, o goberno navarro conta coa
colaboración de asociacións de memoria histórica e de institucións de diferentes
comunidades autónomas. Esta colaboración é imprescindíbel para atopar familiares das
vítimas desaparecidas e para a recollida de mostras de ADN e contrastalas cos restos das
persoas atopadas nas exhumacións. Segundo a información da que dispón o BNG, a
Xunta de Galiza non colabora no programa de identificación das vítimas da fuga de
Ezkaba que están aínda desaparecidas ou sen identificar.
Aínda que foi demandado por representantes do goberno navarro, a Xunta de
Galiza non participou o mes de marzo de 2018 n o I Encontro da Rede Interautonómica
de Memoria Histórica, no marco da cal se promoveu a sinatura, o 16 de marzo, da
"Declaración institucional de compromiso coa memoria histórica". Neste acto
participaron representantes dos gobernos autonómicos de Andalucía, Aragón, A Rioxa,
Asturias, Castela e León, Canarias, Cantabria, Cataluña, Euskadi, Extemadura, Illas
Baleares, Navarra e Valencia.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Mantén o goberno galego relación de cooperación e colaboración coas
institucións e entidades navarras que promoven actividades conmemorativas, de
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investigación, divulgación exhumación e identificación dos restos en relación coas
vítimas da fuga do Forte de Ezkaba?

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 13:53:27

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 13:53:32

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 13:53:33

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 13:53:35
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Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 13:53:37

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 13:53:38
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Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, deputadas do Grupo Parlamentar de
En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, relativa aos
bens inmatriculados pola Igrexa.

O ano pasado aprobouse no Congreso dos Deputados unha Proposición non de
lei que instaba ao entón goberno popular a reclamar os bens inmatriculados pola
Igrexa católica que non podían xustificar o seu uso ou a súa propiedade
eclesiástica. A iniciativa foi presentada pola primeira forza da oposición, o
Partido Socialista, e solicitaba una relación exhaustiva dos bens inmatriculados
pola igrexa cando a institución só precisaba da firma do bispado para poñer os
inmobles ao seu nome.

Recentemente, o Ministerio de Xustiza, agora do PSOE, confirmou que publicará
o listado dos bens inscritos pola igrexa. Non obstante, o Goberno só prevé
difundir os inmobles inmatriculados a partir de 1998, data na que Aznar
impulsou unha reforma que ampliaba os privilexios da institución eclesiástica á
hora de reclamar propiedades. Cómpre recordar que a igrexa leva empregando o
proceso de inmatriculación dende 1946, grazas a unha Lei Hipotecaria franquista
que tiña por obxecto “compensar” aos bispos pola nacionalización de bens levada
a cabo polo Goberno de Niceto Alcalá Zamora en 1931.

Estímase que dende 1998 a Igrexa inscribiu ao seu nome uns 4.500 bens
inmobles de diversa índole: cemiterios, pisos, terreos, hortas, parroquias e
incluso catedrais. Malia o impresionante da cifra, apenas é o 10% das
propiedades inscritas polos bispos dende os anos 40. Entón, por que o PSOE se
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centra só nas apropiacións posteriores a 1998? Porque así o recollía a súa
iniciativa, na que instaba ao Goberno a solicitar ao Colexio de Rexistradores da
Propiedade “unha relación de tódalas inmatriculacións levadas cabo por vía do
artigo 2006 da Lei Hipotecaria, que foi derrogado pola Lei 13/2015, do 24 de
xuño, de Reforma da Lei Hipotecaria, dende 1998 ata a citada derrogación”. Non
obstante, dada a situación, isto é manifestamente insuficiente. Tódolos bens
inmatriculados pola Igrexa teñen que ser públicos e obxecto de escrutinio, entre
outras razóns porque as catedrais, museos, bens de interese cultural, cemiterios...
continúan sendo financiados polas arcas públicas mediante acordos coas
administracións locais, provinciais, rexionais e estatais, que se encargan de
aspectos como a iluminación dos templos, a súa restauración e a súa seguridade.
Todos pagamos, pero o único beneficiario da súa explotación é a Igrexa.

Entre os bens inmatriculados pola Igrexa destacan a Catedral de Valladolid, a
catedral e a Giralda de Sevilla, a catedral do Bo Pastor de Donostia, a catedral de
La Seo e a igrexa da Magdalena en Zaragoza, a Catedral de Granada, a Catedral
de Jaca ou a Catedral de Málaga.

O caso da Giralda é paradigmático do negocio inmobiliario da Igrexa católica.
Foi inmatriculada por 30 euros, pero anualmente recibe un millón de visitantes e
ingresa máis de 9 millóns.

Por se isto fose pouco, a Igrexa tamén conta con terreos, locais e edificios, que
non son empregados para liturxia ningunha, e que vende cando entende que
precisa máis cartos. Un negocio redondo. A todo isto hai que sumar os 11.000
millóns que, segundo Europa Laica, percibe a Igrexa de fondos públicos todos os
anos a través dos concertos cos colexios católicos, da financiación de centros
sanitarios, sociais ou militares que permanecen baixo a súa xestión, do IRPF,
etcétera.
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A publicación da lista de bens inmatriculados é de particular relevancia porque,
cando se produza, os afectados –tanto concellos como particulares– poderán
recorrer a titularidade dos inmobles.

A necesidade de revisar as inmatriculacións non é unha ocorrencia dun grupo
parlamentar, senón que conta cun amplo consenso, dentro e fora das nosas
fronteiras. O ano pasado o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos sentenciou
que unha inmatriculación realizada pola Igrexa era nula e condenou ao Estado a
pagar unha indemnización de 600.000 euros por permitila. Sería bo que o
Goberno do Estado tomase nota e actuase en consecuencia, anticipándose e
evitando futuras multas e chamadas de atención.
Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno:
 Que opina a Xunta de Galicia dos procesos de inmatriculación por parte
da Igrexa católica?

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

Asinado dixitalmente por:
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Luca Chao Pérez na data 12/11/2018 14:03:51
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

A industria da transformación da madeira é un vector da economía galega, e a
fabricación e instalación de mobiliario unha das súas vertentes cun importante impacto
no sector, onde Galiza é selo de calidade.
Diante dun anuncio de ERE por parte dos actuais propietarios de Noa Madera
Creativa, recentemente o Bloque Nacionalista Galego mantivo reunións e contactos de
forma constante co Comité de Empresa. Cabe salientar que esta é unha empresa situada
en Fene, no polígono de Vilar do Colo, e que na actualidade dá traballo a arredor de 250
persoas de forma directa, unha cifra meirande se temos en conta as tarefas derivadas e
complementarias.
Desde hai máis dun mes estase a vivir na localidade e, por extensión, na
comarca unha situación de grande preocupación derivada do anuncio por parte da
empresa da presentación dun ERE extintivo que afectaría a máis de 100 traballadoras e
traballadores e que implicaría reducir a empresa case á metade e tería un grande impacto
social e económico.
A representación do Comité de Empresa explicou que a situación parte da
absorción de Noa Madera por parte do grupo Malasa –que ten como cliente prioritario a
1
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Inditex- o pasado mes de agosto, e o anuncio dun posíbel ERE non está baseado en
problemas de produción, senón máis ben nun intento da actual propietaria de ameazar
co ERE extintivo para, en realidade, facer unha política de precarización das condicións
laborais para obter máis beneficios a costa das traballadoras e traballadores.
Estamos a falar dunha empresa que, ademais, conta cun cadro de persoal cunha
media de idade moi nova do entorno do conxunto da comarca; sendo da maioría dos
casos persoas que accederon aquí ao seu primeiro posto de traballo, polo que o impacto
na xa deteriorada economía comarcal sería considerábel -dado que non falamos só dos
postos directos da empresa, senón dos que derivan da actividade que desenvolveademais de deixar desprotexidas a centos de familias.
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, á vista desta situación,
expresa a súa rotunda oposición non só a calquera tentativa de levar a cabo un
inxustificado ERE extintivo, senón tamén a que se perda calquera posto de traballo ou
se precaricen as condicións laborais do cadro de persoal. Máis aínda, tendo en conta que
traballan para xigantes da industria téxtil, cómpre desenvolver unha activa política de
negociación con estas empresas, nomeadamente Inditex, para que se manteñan os postos
de traballo e os dereitos laborais acadados.
Nese sentido, alén de ter impulsado mocións nos diversos concellos da comarca,
para o BNG é fundamental que o propio Parlamento de Galiza e a Xunta de Galiza se
impliquen nesta cuestión e as e os traballadoras gañen apoio institucional e social. No
momento de asinar esta iniciativa o ERE non está aínda presentado, mais é fundamental
avanzar na defensa dos postos de traballo.
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Por todos estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Que actuacións vai levar o goberno galego para evitar despedimentos e
precarización na empresa Noa Madera de Fene?

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 14:09:25

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 14:09:29

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 14:09:31
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Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 14:09:32

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 14:09:34

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 14:09:36
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

A actividade por parte das entidades financeiras segue a estar rodeada de
prácticas pouco transparentes e garantistas para cos dereitos das persoas usuarias e co
bo devir da economía en xeral. Recentemente, fíxose pública de forma polémica a
sentenza respecto dos impostos ás hipotecas, que se estiman nunha recadación de até
5.000 millóns de euros.
O pasado día 6 de novembro coñeceuse como o Tribunal Supremo, cunha
axustadísima votación, anulaba de facto a doutrina que tiñan abalado até tres sentenzas
ao ditaminar previamente que era a banca e non a clientela quen debían pagar o imposto
das hipotecas. Un ditame que chegaba nun contexto de fortes presións dos sectores
económicos e financeiros
Ao fío desta cuestión, cómpre denunciar que sen un sistema xudicial
independente non pode haber unha democracia digna de tal nome e que se observa unha
vez máis como as deficiencias na calidade democrática do Estado español están
directamente relacionada cun sistema xudicial intrinsecamente centralista, clasista e
machista; e coa súa subordinación aos poderes político e económico. Unha situación
cuxas consecuencias repercuten tamén nos galegos e galegas e diante da que cómpre
actuar.
1
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Despois de que o Supremo acordara que sexa a ou o cliente quen aboe o imposto
de Actos Xurídicos Documentados vinculado á sinatura dunha hipoteca, desde o Bloque
Nacionalista Galego entendemos que a Fiscalía Xeral do Estado debera estar obrigada a
investigar se en todo este proceso houbo actuacións constitutivas de delito ao ser
mudada de forma radical a orientación dunha sentenza no seu paso a ser firme, máis
aínda tendo en contra que na doutrina precedente o sentido era inverso.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten valorado o goberno galego acudir á fiscalía con motivo de que esta
investigue se houbo delito no proceso de sentenza a respecto do imposto hipotecario?

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 17:31:15

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 17:33:27

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 17:33:29

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 17:33:30

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 17:33:32

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 17:33:34
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Á Mesa do Parlamento
Raúl Fernández Fernández e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.
Galicia amosa un recoñecido escenario de debilidade nun amplo espazo territorial
da Comunidade Autónoma, a pesares das recoñecidas fortalezas das que dispón nese
mesmo ámbito. O chamado medio rural avanza na despoboación e abandono das terras,
identificándose, cada día máis, coa desertización. O desequilibrio entre o rural e o
urbano é manifesto:
- No urbano vive o 75-80 % da poboación ocupando ó 20-30 % do territorio.
- No rural vive o 20-25 % da poboación ocupando o 70-80 % do territorio.
Este desequilibrio limita, e mesmo reduce, o desenvolvemento global de Galicia en
termos económicos, sociais, naturais, de emprego, medioambientais, etc.…
É preciso, polo tanto, atallar esa dinámica negativa e promover políticas activas que
superen en campos como:
1) A fixación da poboación no medio rural;
2) A incorporación da mocidade para facilitar o relevo xeracional;
3) O mantemento e potenciación do sector lácteo co impulso o establecemento e
apertura de plantas de transformación láctea en Galicia, así como a mellora na
comercialización do leite;
4) O aumento do peso dos produtores agrarios e gandeiros na cadea de valor,
especialmente para os produtores do leite;
5) O impulso a un plan específico de viticultura social dirixido ás persoas a
tempo parcial.
Por todo o anterior, os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu
debate en Pleno:
Considera o Goberno galego que está a apostar pola modernización das estruturas
produtivas agrarias e gandeiras coa intensidade necesaria?
Pazo do Parlamento, 12 de novembro de 2018
Asdo.: Raúl Fernández Fernández
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, sobre a débeda galega.

A débeda pública galega incrementouse fortemente nos últimos anos, tendo na
actualidade un forte peso nos orzamentos da Xunta de Galiza, un peso que non se
corresponde coa escasa información existente sobre a mesma.
O último dato dispoñíbel, do segundo trimestre de 2018, sitúa a débeda pública
de Galiza segundo o protocolo de déficit excesivo en 11.549 millóns de euros. Dende o
ano 2009, ano no que comezou a gobernar o Partido Popular baixo a presidencia de
Alberto Núñez Feijóo, a débeda incrementouse en 7.626 millóns de euros, isto é, un
200%. É dicir, a débeda de Galiza triplicouse durante os gobernos presididos por Núñez
Feijóo.
O PIB medra en Galiza dende o 2014, data na que a débeda se situaba en 9.961
millóns de euros. Polo tanto, no actual contexto de crecemento económico, a débeda
galega medrou en 1.588 millóns de euros, e nos últimos doce meses a débeda
incrementouse en 168 millóns de euros.
Con datos de execución do orzamento do ano 2018, a 30 de setembro,
observamos como o programa que maior grado de execución presenta é o “911AAmortización e gastos financeiros da débeda pública”, que conta cunha execución do
1
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82,2%, cunhas obrigas recoñecidas de case mil millóns de euros (994,6 millóns).
Atendendo á clasificación por capítulos, observamos como o capítulo 9, os pasivos
financeiros, teñen unha execución do 83,3%, mentres o capítulo 3, os gastos financeiros,
presentan unha execución do 74%.
Con respecto ao proxecto de orzamentos para o ano 2019, observamos como no
ano 2019 os ingresos por emisión de débeda incrementaranse fortemente. Así, na
distribución económica dos ingresos observamos como o capítulo 9 pasa de representar
1.430 millóns de euros no presente 2018 a representar 1.789,3 no 2019, un forte
incremento de 359,3 millóns de euros, isto é, un incremento do 25,1%.
Doutra banda, os gastos por amortización de débeda tamén se incrementarán
dun xeito intenso con respecto ao orzamentado para o presente ano. Así os pasivos
financeiros pasan de 1.075,7 millóns a 1.530,5, un espectacular incremento de 454,8
millóns de euros, o 42,3%. Deste xeito é o capítulo que, con moitísima diferenza,
experimenta un maior crecemento no proxecto de orzamentos, tanto en termos absolutos
como relativos.
Segundo recolle o Informe Económico Financeiro do Proxecto de Orzamentos
para 2019, a débeda ascenderá no próximo ano en 154 millóns de euros, prevéndose
rematar o 2019 nunha contía de 11.664 millóns de euros. Polo tanto, a débeda segue a
incrementarse no quinto ano consecutivo de crecemento económico e, sumando as
colaboracións público privadas, a finais do ano 2019, Galiza estará endebedada en
14.111,4 millóns de euros.
Porén, a pesares destas cifras que amosan o forte peso que ten a débeda sobre o
orzamento público, descoñecemos información moi importante relativa á débeda
pública, tal como como as emisións, os xuros aos que se emite cada emisión, o cadro de
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amortización da débeda viva ou as entidades coas que está contraída. Trátase de
elementos moi importantes para realizar unha valoración completa sobre o que
representa o peso da débeda na economía galega, elementos que deberían ser accesíbeis
e coñecidos nunha sociedade democrática que aposte pola transparencia institucional.
Por outra parte, este volume de débeda ten diferentes orixes, podendo ser parte
dela a coñecida como “débeda odiosa ou ilexítima”, que é aquela que se contrae contra
os intereses da cidadanía do país. Trátase dun concepto usado en numerosas ocasións
por parte do dereito internacional. Esta pode ser a causada por unha fiscalidade
permisiva coa fraude fiscal, a contraída para a preservación do poder das elites, etc.
Pódese considerar tamén débeda ilexítima aquela débeda pública cuxos fondos se
destinan a ser novamente prestados a terceiros, no canto de a sufragar gastos operativos
correntes ou de capital. Xa que logo, faise necesario impulsar unha auditoría coa
finalidade de identificar que parte da débeda pode ser cualificada como ilexítima.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cando vai o goberno galego a actuar con transparencia con respecto á débeda
pública galega?

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 17:48:43

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 17:48:48

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 17:48:49

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 17:48:52

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 17:48:55

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 17:48:57
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Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

As familias de Zas levan denunciando a súa situación en relación a pediatría
varios meses. Isto débese a que antes, dispoñían dun horario de atención de 8:00
a 15:00 h (35 horas semanais). Na actualidade só teñen servizo de pediatría 15
horas á semana, de 12:00h a 15:00h, repartidos, dous días no Centro de Saúde de
Baio e 3 no de Zas, para as máis de 300 familias . Pola tarde, a opción é ir ao
PAC de Vimianzo.

Isto xera graves problemas laborais ás familias, que ten dificultades para
adaptarse ao horario de atención á pediatría, ao igual que aos nenos e nenas
afectadas, que se ven obrigados a perder media mañá de clase.

A situación agravouse durante o mes de outubro, con motivo da cobertura das
necesarias vacacións dos facultativos, xa que, tanto en Vimianzo como en Baio e
Zas, atopábanse sen servizo de pediatría, o que obrigaba ás familias a desprazarse
a Camariñas a 40 quilómetros do seu concello.

A día de hoxe, xa hai un milleiro de sinaturas recollidas por parte da veciñanza
afectada, ante a redución do horario deste servizo.

Por todo isto, é preciso ter unha resposta do Goberno galego en canto á
recuperación das 35 horas de atención en Baio e Zas, conforme se viña
realizando ata hai uns meses, por iso as deputadas e o deputado que asinan
solicitan en resposta escrita contestación ás seguintes preguntas:

Que medidas contempla o Goberno galego para evitar os graves inconvenientes
aos que están sometidas as familias de Baio e Zas como consecuencia da
redución de 20 horas semanais de atención pediátrica?
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Á Mesa do Parlamento

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.

Achégase o Nadal, e desde as distintas confrarías amósase pesimismo en canto a
situación do percebe. A cría non medra como nos anos anteriores, en
consecuencia a produción tampouco o fai ao ritmo esperado, que permitía unha
boa campaña para esas datas, probablemente a máis importante do ano.

Barállanse varios motivos entre o sector, entre eles: a falta de choivas, que
aportaría a auga doce necesaria para a cría, o cambio climático, do que temos que
recordar que a Consellería do Mar só destina 80.000 euros no proxecto de
orzamentos para 2019; o propio furtivismo, a falta de vedas continuadas ... etc.

En calquera caso, non se trata máis ca de suposicións do sector, baseados na súa
experiencia acumulada ao longo dos anos. Pero vótanse de menos estudos
científicos e técnicos, que determinen as causas verdadeiras da redución da cría
de percebe, que analice a súa evolución ao longo dos últimos anos, as previsións
para o futuro, a necesidade de establecer vedas continuadas de como mínimo
medio ano, e sobre todo, que avalíe a política levada a cabo ao respecto, para
poder elaborar un conxuntos de medidas futuras que permitan recuperar os
valores da especie.

Por iso as deputadas que asinan preguntan:

Analizou o Goberno galego a situación actual da cría do percebe e da previsión
de cara á campaña do Nadal?

Pazo do Parlamento, 12 de novembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 12/11/2018 18:46:25
Patricia Otero Rodríguez na data 12/11/2018 18:46:36
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Á Mesa do Parlamento

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, presenta ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Durante os distintos debates que se levaron a cabo no Parlamento de Galicia en
relación co risco de infección por anisakis, unha das cuestións que xurdiron é a
posibilidade de realizar investimentos a bordo, que permitan a redución do risco.
Estas basicamente se destinan á mellora do eviscerado, evitando o contacto coa
carne do peixe e así, evitar o contaxio. Outra posibilidade é a de matar as larvas
do parasito, que se atopan nas vísceras, que regresan ao mar.

No programa 723A de Mellora da calidade produtiva pesqueira e da acuicultura a
partida de “Investimentos a bordo” viuse reducida nos últimos anos desde
1.300.000 euros no ano 2017 a 100.000 euros no proxecto de orzamentos do ano
2019. Este programa tivo no ano 2017 unha execución orzamentaria dun 37 %.

Por isto, é necesario coñecer se o Goberno galego está a realizar algún tipo de
seguimento en relación coas embarcacións pioneiras, e coñecer como valora a
Xunta de Galicia a necesidade de levar a cabo este tipo de investimentos que non
hai que esquecer son de carácter preventivo.

Por iso as deputadas que asinan preguntan:

Está a realizar algún seguimento o Goberno galego dos resultados dos
investimentos a bordo, destinados á redución do risco de anisakis?
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Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 12/11/2018 19:09:46
Patricia Otero Rodríguez na data 12/11/2018 19:09:57
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo, María Concepción
Burgo López e Juan Manuel Díaz Villoslada, 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 Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades
recreativas de Galicia, entrou en vigor o 1 de xullo de 2018 e no seu artigo 10
establece a creación dunha Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades
Recreativas de Galicia como órgano consultivo de estudo, coordinación,
seguimento e asesoramento das administracións autonómica e local nas materias
reguladas na lei, atribuíndolle, como a primeira das súas funcións, a audiencia no
procedemento de elaboración das disposicións de carácter xeral específicas que
se teñan que ditar no seu desenvolvemento.

No artigo 5 do Decreto 82/2018, do 2 de agosto, polo que se regula a Comisión
de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia establecese a
composición da Comisión, que estará composta por unha presidencia, unha
vicepresidencia e quince vogais, das que sete serán en representación da
Administración autonómica ou das súas entidades instrumentais, dúas en
representación da Federación Galega de Municipios e Provincias, por proposta
da dita federación, e seis en representación dos sectores de espectáculos públicos
e actividades recreativas, veciñanza e consumidores e usuarios.

No Diario Oficial de Galicia do 26 de outubro de 2018 publicouse a Orde do 17
de outubro de 2018, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se nomean as persoas membros
titulares das vogalías da Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades
Recreativas de Galicia, en representación dos sectores de espectáculos públicos e
actividades recreativas, veciñanza e consumidores e usuarios.
Á vista destes datos as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
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Cales foron os criterios empregados para o nomeamento das persoas membros
titulares das vogalías da Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades
Recreativas de Galicia en representación dos sectores de espectáculos públicos e
actividades recreativas, veciñanza e consumidores e usuarios?

Pazo do Parlamento, 12 de novembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 13/11/2018 10:47:31
Patricia Vilán Lorenzo na data 13/11/2018 10:47:38
Maria de la Concepción Burgo López na data 13/11/2018 10:47:49
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 13/11/2018 10:47:59
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O Instituto Nacional de Estatística publicou o día 23 de outubro de 2018 un
informe sobre a calidade de vida, utilizando por primeira vez un enfoque
multidimensional, na liña marcada polo Índice de Desenvolvemento Humano
(IDH) desenvolto polas Nacións Unidas (ONU).
O indicador composto de calidade de vida elaborado polo INE utiliza sete
dimensións de análise: as condicións materiais de vida, o traballo, a saúde, a
educación, o ocio e relacións sociais, a seguridade física e persoal, a gobernanza
e os dereitos varios e por último o entorno e o medioambiente.
Cada unha destas dimensións está formada por diferentes epígrafes ata utilizar 96
variables para medir a calidade de vida.
No informe elaborado polo INE estímase o valor do indicador de calidade de
vida desagregado por comunidades autónomas, cun resultado moi preocupante
para nós: Galicia ocupa a última posición entre as 17 CCAA do Estado en
calidade de vida.
Cos valores correspondentes a 2017, o indicador múltiple de Galicia é do 97,16
fronte ao 101,45 que ten de valor o indicador para o conxunto de España.
Galicia ocupa tamén a última posición en 2008, cun índice de 96,30 fronte ao
100 do conxunto do Estado.
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Galicia ocupa o último lugar neste indicador múltiple de benestar en todos e cada
un dos anos que van dende 2008 a 2017 ambos incluídos e, ademais, é a CCAA
que ten peor evolución.
En 2008 estabamos 3,7 puntos por debaixo da media do Estado e agora, en 2017,
a diferenza aumentou ata 4,22 puntos.
A análise das sete dimensións agrava o diagnostico porque a peor evolución dáse
na dimensión 2, a do traballo, na que se mide tanto a cantidade do emprego (con
taxas de emprego, paro, paro de longa duración e emprego involuntario a tempo
parcial) e a calidade medida con variables de salarios, xornada, traballo temporal
e satisfacción co traballo.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
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-

Como pode explicar o Goberno que Galicia ocupe a última posición entre
todas as CCAA do Estado no indicador composto de calidade de vida
elaborado polo INE?
Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 13/11/2018 14:35:41
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A radiotelevisión pública galega, vital para o mantemento do espazo público
democrático, o reforzamento da identidade do pobo galego, e a promoción da
nosa cultura e lingua, está a vivir un preocupante deterioro nos últimos anos, con
graves consecuencias para o pluralismo ideolóxico e social. Acumula constantes
queixas tanto do Comité Intercentros da CRTVG, como das forzas políticas da
oposición, de manipulación informativa tanto na radio como na televisión de
todos os galegos e galegas nos diferentes telexornais que se emiten ao longo do
día. Esta situación mesmo levou aos dous presentadores do Telexornal Serán,
Alfonso Hermida e Tati Moyano, a presentar a súa dimisión en xuño deste ano, ao
que hai que engadir a mobilización dos venres negros (que xa vai pola súa 28
edición) polo cumprimento íntegro da Lei de medios públicos do 2011, así como
a histórica manifestación que percorreu as rúas de Compostela o pasado 8 de
setembro.
Manipulación que ante a proximidade das eleccións municipais se vén
acrecentando nestes últimos meses coa supresión das desconexión locais da
Radio Galega, unha medida estritamente política que obedece ao interese do PP
de controlar a información local de cara a estes comicios.
Recentemente ademais coñeciamos o anuncio de que a asemblea de traballadores
e traballadoras convocada polo Comité Intercentros da CRTVG acordou de xeito
maioritario poñer en marcha un calendario de mobilizacións contra o
desmantelamento deste servizo público, que comezarán o vindeiro día 20 de
novembro con paros parciais de dúas horas por quenda e que se manterán en días
alternos ata o 2 de decembro.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que valoración fai a Xunta de Galicia acerca do grado de cumprimento da Lei
9/2011, de 9 de novembro dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de
Galicia?

Pazo do Parlamento, 13 de novembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 13/11/2018 17:47:43
Julio Torrado Quintela na data 13/11/2018 17:47:49
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Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, 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.

O PLADIGA establece que a colaboración da poboación na detección de
incendios forestais na actualidade é unha gran axuda na xestión de ditos lumes e
se canaliza a través dos teléfonos de emerxencias 112 e 085.
O 085 é o teléfono gratuíto que a Xunta de Galicia pon a disposición da
cidadanía para alertar e informar de incendios forestais.
O pasado ano, antes da vaga de lumes que asolou Galicia, dende a CIG-Ourense
denunciaron que o número de emerxencia contra incendios, dependente da
Consellería de Medio Rural, o 085, non estivo atendido na provincia de Ourense
durante dúas noites entre o 1 e o 3 de outubro, por non ter persoal, a pesares de
ser tempada de alto risco de incendios.
Dende o sindicato constataran que as persoas que durante esas noites tentaron
poñerse en contacto coa central de chamadas para dar avisos de incendios non
foron atendidas, xa que a liña non estaba sendo atendida por carecer de persoal
para elo.
A vaga de lumes do pasado ano, ademais de deixar tras de si 4 persoas falecidas,
case 50.000 hectáreas calcinadas e un dano ambiental irreparable, amosou a total
e absoluta falta de previsión da Xunta, así como unha improvisación intolerable.
Nesa fin de semana foron de destacar tanto os fallos no dispositivo contra
incendios (faltou organización, coordinación e disposición de medios) como no
actual modelo forestal que temos en Galicia, na información á poboación, etc.

131167

Non se soubo afrontar a emerxencia nin nas vilas nin nas cidades. Esa fin de
semana fallou o dispositivo, constatándose que a Xunta obvia as súas obrigas
nesta materia, por unha banda porque o servizo de Emerxencias de Galicia está
totalmente desregulado e segregado e, por outra, porque a lei de Emerxencias de
Galicia atópase sen desenrolar dende fai máis de dez anos.
A vaga de lumes constatou que non se preveu o reforzo dos sistemas de
comunicación, nomeadamente o 085 e o 112, que estiveron horas colapsados,
tendo en conta, ademais, que en Ourense a fin de semana anterior como
comentabamos, non houbo servizo do 085 na quenda de noite ao non haber
persoal para atendelo.
No primeiro pleno do Parlamento trala vaga de lumes, o 7 de novembro de 2017,
sen espazo para o recoñecemento de fallos no dispositivo ou erros na súa
dirección política, Feijóo adicouse a vender fume propondo un “acordo forestal”
con trinta medidas, que segundo afirmou, irían “dende o ámbito da prevención
ata o da extinción e o da persecución do terrorismo incendiario”.
Boa parte desas medidas xa estaban recollidas na lexislación, só que non se
cumprían, polo que só 5 das medidas podían considerarse “novidosas”.
Dende En Marea xa criticaramos que con esas medidas non se facía unha análise
clara das causas dos incendios, e consecuentemente non había un proxecto
cohesionado para afrontar o problema nin unha predición dos resultados e o seu
prazo de efecto. Tendo en conta que a maioría das medidas xa estaban recollidas,
tampouco había ningunha garantía de que se foran cumprir.
Un ano despois dese anuncio gran parte das medidas, incluso as que se atopan en
leis xa vixentes, seguen sen levarse a cabo, o que amosa a incapacidade do
goberno de Feijóo de facer cumprir os decretos aprobados pola Xunta.
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Unha das medidas anunciadas por Feijóo no acordo forestal era “poñer o 085 ao
dispor dos cidadáns que avisten incendiarios”. Ademais de ser un servizo xa
vixente, o deber de difusión da súa existencia vén recollido na Lei 5/2007, de
Emerxencias de Galicia e en todos os plans vixentes de emerxencias sectoriais.
As accións “sociolóxicas e de educación ambiental”, recollidas no punto 6.3.2 do
PLADIGA xa inclúen o teléfono 085 entre as ferramentas a dar a coñecer como
parte da colaboración cidadá fronte aos incendios forestais.
Semella que ata aquel momento non importaba, pois a fin de semana anterior á
vaga de lumes o servizo non foi atendido porque non se cubriron as dúas baixas,
polo que non funcionou.
De feito, se algo se constatou durante a vaga de lumes foi que a cidadanía coñece
o 085, pero o servizo estivo colapsado, non funcionou como debera, e non foi por
descoñecemento da xente.
Os feitos seguen pondo de manifesto que non se aprendeu nada e se continúan
reproducindo situacións vividas fai un ano. Así, na noite do 11 ao 12 de
novembro, o 085 de novo non estivo atendido na provincia de Ourense por falta
de persoal, como puideron constatar as persoas que tentaron contactar e non
deron.
Esta situación é inaceptable, pois un servizo de emerxencias como é o 085 debe
estar cuberto e atendido de xeito eficiente, prestando á cidadanía o servizo para o
que foi creado.

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


Ten previsto a Xunta elaborar un protocolo e unhas bases para a creación
dunha bolsa de emprego para posibles situacións de reforzos de persoal,
cobertura de substitucións ou incidencias que se puideran dar no 085,
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garantindo que todas as quendas se cobren e o servizo non queda
desatendido en ningún momento?.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 13/11/2018 17:49:57

David Rodríguez Estévez na data 13/11/2018 17:50:07

Antón Sánchez García na data 13/11/2018 17:50:18
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
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 Parlamento galego aprobou no pasado mes de outubro unha proposta
de resolución pola que se insta a todas as administracións a consensuar e
coordinar as actuacións para localizar, exhumar e trasladar para un enterramento
digno os restos de vítimas do franquismo.
Trátase dun acordo moi xenérico que debe ser obxecto de concreción e
impulso polo goberno galego, en coordinación co goberno do Estado e coas
administración locais. Tamén debe contar coa participación das asociacións de
memoria histórica e coas familias das vítimas.
2. No período 2005-2009, o goberno galego impulsou diversas liñas de
actuación en relación coa recuperación da memoria histórica. No ámbito da
investigación, promoveu e financiou o Proxecto Nomes e voces, que se convertiu
nun referente estatal do estudo da represión franquista. Un dos resultados deste
Proxecto foi a elaboración dun mapa de localización de foxas, nas que se

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
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distinguen as escavadas e exhumadas, as escavadas en cemiterios e as que están
sen escavar e exhumar.
Por outra parte, o goberno galego promoveu nun Plan de exhumación de
foxas e asinou un convenio a finais do ano 2008 co Instituto de Medicina Legal
de Galiza para a coordinación dos traballos antropolóxico-forenses, e co Instituto
de Medicina Legal da USC, para a realización das análises xenéticas.
Tanto o Proxecto Nomes e Voces como as actuacións encamiñadas á levar
a cabo a exhumación de foxas ficaron paralizadas a partir do ano 2009 coa
chegada do PP ao goberno da Xunta.
Pasaron pois nove anos de ausencia absoluta de políticas de memoria
histórica, o que sitúa a Galiza nun deshonroso posto de desleixo e desprezo cara
ás vítimas da represión franquista que aínda permanecen desaparecidas.
É tempo pois de recuperar o tempo perdido, desenvolvendo un plan
plurianual de traballo que permita investigar, localizar, exhumar, identificar e dar
un enterramento digno ás vítimas do franquismo que están soterradas en foxas
común.
E cómpre facelo con rigor, cos medios técnicos, materiais e económicos
necesarios, seguindo os protocolos establecidos e contando coa participación das
familias e das asociacións de memoria histórica.

2

131172

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 o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Que previsións ten o goberno galego a respecto do acordo do Parlamento
sobre localización, exhumación de foxas e identificación de persoas
desaparecidas?

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 14/11/2018 10:37:31

María Montserrat Prado Cores na data 14/11/2018 10:37:36
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Ana Pontón Mondelo na data 14/11/2018 10:37:37

Xose Luis Rivas Cruz na data 14/11/2018 10:37:39

Olalla Rodil Fernández na data 14/11/2018 10:37:43

Noa Presas Bergantiños na data 14/11/2018 10:37:44
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

A lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico recolle no seu artigo 49
sobre a xestión da demanda a potestade da Administración para adoptar medidas, entre
as que se recolle a prestación do servizo de interrompibilidade xestionado polo operador
del sistema que incentiven a mellora do servizo e a eficiencia e aforro enerxéticos,
podendo dar o cumprimento dos obxectivos previstos en ditas medidas ao
recoñecemento dos custos para a posta en práctica.
A interrompibilidade é o mecanismo de xestión da demanda de enerxía
empregado para dar unha resposta rápida ás necesidades do sistema eléctrico con base a
criterios técnicos e económicos que consiste en reducir a potencia activa demandada en
resposta a unha orde emitida polo operador do sistema, Red Eléctrica.
Para organizar este sistema realízanse poxas. Recentemente, no BOE do 14 de
novembro de 2018 publicábase a “Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la
Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el calendario y las características
del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de
la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre,
para el período de entrega comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.”

1
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En Galiza hai varias empresas electrointensivas pendentes desta poxa, que no
momento de asinar esta iniciativa parlamentar no mes de novembro descoñecen aínda a
canto pagaran a enerxía o próximo 2019. Unha delas é Alcoa, nun momento de grande
incerteza pola ameaza de peche da factoría da Coruña, mais tamén pola seguridade a
respecto das unidades da Mariña. Polo tanto, esta poxa chega nun momento delicado
para a industria no que unha vez máis está enriba da mesa o debate sobre a necesidade
dunha tarifa industrial estábel, cuestión que o Bloque Nacionalista Galego ten
defendido. Así mesmo, cómpre valorar a convocatoria de poxa e os seus termos.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cal é a valoración do goberno galego sobre como sitúa á industria
electrointensiva galega esta nova poxa de interrompibilidade?

Santiago de Compostela, 14 de novembro 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 14/11/2018 11:29:39

María Montserrat Prado Cores na data 14/11/2018 11:29:43

Ana Pontón Mondelo na data 14/11/2018 11:29:45

Xose Luis Rivas Cruz na data 14/11/2018 11:29:48

Olalla Rodil Fernández na data 14/11/2018 11:29:56

Noa Presas Bergantiños na data 14/11/2018 11:29:58
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

As industrias electrointensivas teñen un importante peso na produción industrial
e na xestión do emprego en Galiza. Unha delas é Alcoa, que o pasado 17 de outubro
comunicou aos cadros de persoal así como publicamente a súa intención de pechar as
instalacións da empresa na Coruña. Unha situación preocupante que ten mobilizada á
sociedade e require de avanzar nos pasos que se teñen dado desde o ámbito
institucional.
Cómpre recordar que o sistema de interrompibilidade vén sufrindo nos dous
últimos anos diferentes modificacións do seu desenvolvemento de cara a adaptarse ás
esixencias do marco europeo. As modificacións da anterior regulación do mecanismo
competitivo de asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade ten
espertado as alertas na industria electrointensiva e abre diferentes dúbidas sobre como
poderá afectar á industria situada no noso país, xa que muda de forma importante o
mecanismo de capacidade. Fóra de ir cara unha corrección desta situación e a mudanza
por unha tarifa industrial estábel, semella polas últimas novidades que a intención do
goberno central pasa por manter este sistema e as poxas cada seis meses. As propostas
verquidas polo presidente da Xunta de cara a fornecelas para períodos dun lustro
tampouco parece avanzar.

1
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Paralelamente, o Comité de Empresa de Alcoa trasladou á Xunta de Galiza, ao
goberno central e aos grupos parlamentares unha serie de propostas con data de rexistro
do 30 de outubro de 2018 que merecen ser consideradas, asumidas como propias e
defendidas. É preciso insistir á compañía Alcoa para que non leve a cabo o expediente
de extinción de emprego así como impulsar de forma inmediata a constitución dunha
mesa de negociación con todas as partes implicadas para atopar unha solución urxente
que garanta o mantenemento da actividade empresarial e o emprego, así como
implicarse para achegar seguridade e permitir ao conxunto das empresas
eletrointensivas competir en igualdade de condicións co resto de factorías a nivel
internacional.
Así mesmo, vistos os pasos da propia empresa nas últimas semanas e a
insuficiencia... é pertinente tamén poñer enriba propostas vinculadas a que o Estado
interveña nesta cuestión. Isto é algo que se ten dado noutros países, noutras ocasións e
que mesmo recolle a Constitución española. Desde o Bloque Nacionalista Galego temos
clara a defensa da participación pública dos sectores estratéxicos e que é preciso, de non
verificarse solucións, apostar pola intervención nesta situación.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai demandar a Xunta de Galiza do goberno central a intervención pública en
Alcoa Coruña?

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 14/11/2018 12:35:27

María Montserrat Prado Cores na data 14/11/2018 12:35:33

Ana Pontón Mondelo na data 14/11/2018 12:35:35
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Olalla Rodil Fernández na data 14/11/2018 12:35:39

Xosé Luis Bará Torres na data 14/11/2018 12:35:40
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Luís Villares Naveira, Carmen Santos Queiruga, David Rodríguez Estévez e
Paula Vázquez Verao, deputados e deputadas o 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 convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación
Galega de Municipios e Provincias e as deputacións provinciais, en materia de
emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para o apoio ao
funcionamento dos Grupos de Emerxencia Supramunicipais cofinanciado
parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER)
no marco do PDR de Galicia 2014-202 ten por obxecto apoiar, dentro do “mapa
de emerxencias de Galicia”, o funcionamento dos Grupos de Emerxencias
Supramunicipais (GES), como grupos operativos en emerxencias de ámbito
supramunicipal.
Os GES cobren zonas rurais e concellos de menos de 20.000 habitantes. Na
actualidade, as 300 persoas que conforman os GES prestan servizo a 174
concellos, dos 313 concellos existentes.
No convenio vixente, no relativo ás competencias correspondentes á Xunta de
Galicia, establecese que a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza é o departamento encargado de xestionar as
competencias que en materia de protección civil e emerxencias ten atribuídas a
Comunidade Autónoma de Galicia, e máis especificamente, a Dirección Xeral de
Emerxencias e Interior encadrada na súa estrutura. Pola súa banda, a Consellería
de Medio Rural é o departamento encargado de xestionar as competencias
inherentes ás medidas de prevención e defensa contra os incendios forestais.
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Ás Deputacións Provinciais correspóndelles a asistencia e cooperación xurídica,
económica e técnica aos concellos, para garantir a prestación integral e adecuada
dos servizos públicos, no territorio da súa competencia e, en particular, participar
na coordinación da administración local coa Comunidade Autónoma co fin de
garantir os principios de solidariedade e equilibrio intermunicipal. De acordo co
previsto na Lei 5/2007, do 7 de maio, de Emerxencias de Galicia, os órganos de
goberno provinciais exercerán as súas competencias garantindo a prestación do
servizo de protección civil e xestión de emerxencias, incluídos os servizos contra
incendios e de salvamento, naqueles municipios que non conten con servizos
propios.
Pola súa banda, os municipios deberán prestar á súa cidadanía os servizos
públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade
de veciños, entre os que se atopan a seguridade en lugares públicos e a protección
civil e extinción de incendios, polo que teñen necesidade de contar con medios
para poder facer fronte ás súas competencias, compartidas e concorrentes, en
materia de protección civil e emerxencias.
Co convenio orixinal (asinado en 2012 e vencido a 31 de decembro de 2015),
prorrogado nunha primeira ocasión ata o 31 de decembro de 2018, prantéxase
agora a posibilidade de prorrogalo outros tres anos, ata o 31 de decembro de
2021.
Nos diversos convenios asinados entre Xunta, Fegamp e Deputacións, entre as
labores dos GES, ademais das típicas das emerxencias cotiás encárganselles
labores de desbroce, tarefa totalmente incompatible coas emerxencias, xa que
merma a calidade de resposta ante tales incidencias, ao ser estes servizos de
resposta inmediata, tal e como se recolle na lexislación (Lei PC 17/2015 e Lei
5/2007 de Emerxencias de Galicia), así como traballos que non se poden
catalogar como parte das emerxencias, deixando unha parte do convenio ao
criterio do alcalde/alcaldesa de cada concello, para que dispoñan desta maneira
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libremente dun servizo ao seu antollo, encomendándolles traballos de
barrendeiros/as municipais, construción, persoal para montar postos nas festas
populares, persoal de vías e obras, etc. malversando un servizo que debe estar
adicado á atención das emerxencias.
Baixo o prisma do Partido Popular, a esencia da creación dos GES era, non só
que os concellos dispuxeran dun servizo municipal de emerxencias controlado
directamente polas alcaldías e financiado pola Xunta e a Deputación, senón que
ese carácter municipalista se traducira nun catálogo de funcións non escrito ao
servizo do poder municipal.
Como é comprensible, os/as profesionais dos GES queren rematar con esa
utilización pseudocaciquil que nada ten que ver co que deberían ser as súas
funcións, pero as alcaldías non van prescindir facilmente dese control e desa
multifuncionalidade operativa, debido á cal, en moitos concellos os GES
poderían cualificarse como servizos públicos de terceira división: sen
instalacións axeitadas, sen materiais adecuados, contratados en categorías que
non lle corresponde, facendo tarefas que non lles competen, etc. Pola
precariedade das condicións, no seu traballo ven como se vulneran leis básicas
como a Lei 31/1995 de prevención de riscos laborais.
Segundo o convenio en vigor, a Xunta -a través de Vicepresidencia e da
Consellería de Medio Rural- financia o 60% do custe, os concellos un 20% e a
deputación respectiva o 20% restante.
Algúns concellos comprometéronse en facer dos GES uns grupos de emerxencias
dedicados única e exclusivamente ás emerxencias, onde se fan quendas de 24h,
teñen categoría e soldo acorde as súas funcións e cumpren con un servizo de
calidade para a cidadanía, pero isto so se da nalgúns concellos, polo que dende
En Marea entendemos cómpre afastar o servizo dos GES da dependencia
inmediata das alcaldías, posto que os concellos non deberan asumir o papel de
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control que teñen actualmente e os GES deberan pertencer a un consorcio
provincial público, financiado pola Xunta ao 50% e polas Deputacións ao 50%.
A Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, establece no
seu artigo 36 como competencia propia das Deputacións, “a prestación de
servizos públicos de carácter supramunicipal, e no seu caso, supracomarcal”,
polo que dende En Marea entendemos que as emerxencias, dentro das que se
engloban o servizo dos GES, debe ser asumido polas deputacións, non polos
concellos, pois que un concello preste un servizo supramunicipal vai contra o
estipulado normativamente.
O artigo 24 da citada Lei establece que “para facilitar a participación cidadá na
xestión dos asuntos locais e mellorar esta, os municipios poderán establecer
órganos territoriais de xestión desconcentrada, coa organización, funcións e
competencias que cada concello lle confira, atendendo ás características do
asentamento da poboación no termo municipal”, non facendo mención, en
ningún momento, ao termo supramunicipal.
O artigo 25 da mesma Lei establece que para a xestión dos seus intereses, os
municipios terán competencia para, entre outros aspectos, a protección civil,
prevención e extinción de incendios. Estas competencias enténdese son de
ámbito municipal, nunca supramunicipal, motivo polo cal naceron, por exemplo,
os parques dos consorcios dende os consorcios dependentes das Deputacións.
Por iso tamén, o financiamento dos servizos dos GES debe ser o mesmo que o
dos consorcios provinciais contra incendios e salvamento: 50% Xunta e 50%
Deputacións.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
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Garantirá a Xunta que o financiamento do servizo dos GES non teña
participación municipal, repartíndose o mesmo entre Xunta e Deputacións?.
Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 14/11/2018 13:06:33

Carmen Santos Queiruga na data 14/11/2018 13:06:39

David Rodríguez Estévez na data 14/11/2018 13:06:47

Paula Vázquez Verao na data 14/11/2018 13:07:08
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A falta dunha boa planificación por parte do SERGAS ante o previsible aumento
da demanda asistencial provocada polos picos de enfermidades como a gripe,
resulta cada ano máis evidente, con episodios de saturación das urxencias que
son denunciados de xeito reiterado tanto polo persoal como polas persoas
usuarias.
De feito, o ano pasado, tanto os xefes de urxencias dos diferentes hospitais do
SERGAS, que enviaron un escrito solicitando unha maior planificación, a
Comisión de Centro do CHUAC que viviu episodios de auténtico colapso nas
urxencias e que denunciou a falta dun Plan de Continxencia ou a Asociación de
Pacientes e Usuarios do CHUS, son exemplos de colectivos que poñían en
evidencia publicamente a mala xestión e a falta de recursos.
As amortizacións de prazas e reducións de pranteis durante todos estes anos,
crean unha situación precaria e de dotación insuficiente de persoal, que ten xa un
carácter estrutural e que xunto coa de recursos materiais, ten como consecuencia
que en momentos dun incremento significativo da asistencia, como os que veñen
dados polos picos da gripe ou outra enfermidade infecciosa, a capacidade de
resposta sexa moito menor, facilitando o colapso e a saturación dos servizos tal e
como vemos todos os anos.
O colectivo de profesionais coincide en sinalar un importante déficit na drenaxe
tanto no tempo como na forma, que provoca longas esperas en persoas que xa se
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sabe que teñen que ser ingresadas, pero que aínda así, esperan dende 24 a 72
horas no corredores de urxencias, o que provoca unha acumulación que
condiciona a calidade asistencial así como a intimidade das persoas.
Este ano, entrada xa a campaña de vacinación da gripe, son varios os colectivos
de profesionais que están en folga debido a falta de recursos e a carga asistencial,
cunha nula resposta por parte de Goberno de cara a ter a vontade política de dar
solución a estas situacións. Estes colectivos, resultan ademais de vital
importancia no ámbito da atención nas urxencias, como pode ser o persoal dos
Puntos de Atención Continuada ou o persoal do servizo de urxencias do CHUS.
Unha situación que unida as carencias estruturais e a falta de previsión que
precede a anos anteriores, agrava a falta de capacidade de resposta.
Ante esta situación o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta:
-

Cales son os plans de continxencia que ten previsto o Goberno para evitar
que un ano máis se produzan situacións de saturación nas urxencias?

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018.

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

A falta dunha boa planificación por parte do SERGAS ante o previsible aumento
da demanda asistencial provocada polos picos de enfermidades como a gripe,
resulta cada ano máis evidente, con episodios de saturación das urxencias que
son denunciados de xeito reiterado tanto polo persoal como polas persoas
usuarias.
De feito, o ano pasado, tanto os xefes de urxencias dos diferentes hospitais do
SERGAS, que enviaron un escrito solicitando unha maior planificación, a
Comisión de Centro do CHUAC que viviu episodios de auténtico colapso nas
urxencias e que denunciou a falta dun Plan de Continxencia ou a Asociación de
Pacientes e Usuarios do CHUS, son exemplos de colectivos que poñían en
evidencia publicamente a mala xestión e a falta de recursos.
As amortizacións de prazas e reducións de pranteis durante todos estes anos,
crean unha situación precaria e de dotación insuficiente de persoal, que ten xa un
carácter estrutural e que xunto coa de recursos materiais, ten como consecuencia
que en momentos dun incremento significativo da asistencia, como os que veñen
dados polos picos da gripe ou outra enfermidade infecciosa, a capacidade de
resposta sexa moito menor, facilitando o colapso e a saturación dos servizos tal e
como vemos todos os anos.
O colectivo de profesionais coincide en sinalar un importante déficit na drenaxe
tanto no tempo como na forma, que provoca longas esperas en persoas que xa se
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sabe que teñen que ser ingresadas, pero que aínda así, esperan dende 24 a 72
horas no corredores de urxencias, o que provoca unha acumulación que
condiciona a calidade asistencial así como a intimidade das persoas.
Este ano, entrada xa a campaña de vacinación da gripe, son varios os colectivos
de profesionais que están en folga debido a falta de recursos e a carga asistencial,
cunha nula resposta por parte de Goberno de cara a ter a vontade política de dar
solución a estas situacións. Estes colectivos, resultan ademais de vital
importancia no ámbito da atención nas urxencias, como pode ser o persoal dos
Puntos de Atención Continuada ou o persoal do servizo de urxencias do CHUS.
Unha situación que unida as carencias estruturais e a falta de previsión que
precede a anos anteriores, agrava a falta de capacidade de resposta.
Ante esta situación o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta:
-

Por que o Goberno non escoita as constantes demandas das e dos
profesionais en relación aos medios e dispositivos de asistencia
necesarios?
Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018.

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

A falta dunha boa planificación por parte do SERGAS ante o previsible aumento
da demanda asistencial provocada polos picos de enfermidades como a gripe,
resulta cada ano máis evidente, con episodios de saturación das urxencias que
son denunciados de xeito reiterado tanto polo persoal como polas persoas
usuarias.
De feito, o ano pasado, tanto os xefes de urxencias dos diferentes hospitais do
SERGAS, que enviaron un escrito solicitando unha maior planificación, a
Comisión de Centro do CHUAC que viviu episodios de auténtico colapso nas
urxencias e que denunciou a falta dun Plan de Continxencia ou a Asociación de
Pacientes e Usuarios do CHUS, son exemplos de colectivos que poñían en
evidencia publicamente a mala xestión e a falta de recursos.
As amortizacións de prazas e reducións de pranteis durante todos estes anos,
crean unha situación precaria e de dotación insuficiente de persoal, que ten xa un
carácter estrutural e que xunto coa de recursos materiais, ten como consecuencia
que en momentos dun incremento significativo da asistencia, como os que veñen
dados polos picos da gripe ou outra enfermidade infecciosa, a capacidade de
resposta sexa moito menor, facilitando o colapso e a saturación dos servizos tal e
como vemos todos os anos.
O colectivo de profesionais coincide en sinalar un importante déficit na drenaxe
tanto no tempo como na forma, que provoca longas esperas en persoas que xa se
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sabe que teñen que ser ingresadas, pero que aínda así, esperan dende 24 a 72
horas no corredores de urxencias, o que provoca unha acumulación que
condiciona a calidade asistencial así como a intimidade das persoas.
Este ano, entrada xa a campaña de vacinación da gripe, son varios os colectivos
de profesionais que están en folga debido a falta de recursos e a carga asistencial,
cunha nula resposta por parte de Goberno de cara a ter a vontade política de dar
solución a estas situacións. Estes colectivos, resultan ademais de vital
importancia no ámbito da atención nas urxencias, como pode ser o persoal dos
Puntos de Atención Continuada ou o persoal do servizo de urxencias do CHUS.
Unha situación que unida as carencias estruturais e a falta de previsión que
precede a anos anteriores, agrava a falta de capacidade de resposta.
Ante esta situación o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta:
-

Cando pensan mellorar os pranteis de traballadoras e traballadores nos
centros públicos galegos coa fin de reducir as saturacións nos servizos de
urxencias?

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
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Eva Solla Fernández na data 14/11/2018 18:32:17
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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.

A falta dunha boa planificación por parte do SERGAS ante o previsible aumento
da demanda asistencial provocada polos picos de enfermidades como a gripe,
resulta cada ano máis evidente, con episodios de saturación das urxencias que
son denunciados de xeito reiterado tanto polo persoal como polas persoas
usuarias.
De feito, o ano pasado, tanto os xefes de urxencias dos diferentes hospitais do
SERGAS, que enviaron un escrito solicitando unha maior planificación, a
Comisión de Centro do CHUAC que viviu episodios de auténtico colapso nas
urxencias e que denunciou a falta dun Plan de Continxencia ou a Asociación de
Pacientes e Usuarios do CHUS, son exemplos de colectivos que poñían en
evidencia publicamente a mala xestión e a falta de recursos.
As amortizacións de prazas e reducións de pranteis durante todos estes anos,
crean unha situación precaria e de dotación insuficiente de persoal, que ten xa un
carácter estrutural e que xunto coa de recursos materiais, ten como consecuencia
que en momentos dun incremento significativo da asistencia, como os que veñen
dados polos picos da gripe ou outra enfermidade infecciosa, a capacidade de
resposta sexa moito menor, facilitando o colapso e a saturación dos servizos tal e
como vemos todos os anos.
O colectivo de profesionais coincide en sinalar un importante déficit na drenaxe
tanto no tempo como na forma, que provoca longas esperas en persoas que xa se
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sabe que teñen que ser ingresadas, pero que aínda así, esperan dende 24 a 72
horas no corredores de urxencias, o que provoca unha acumulación que
condiciona a calidade asistencial así como a intimidade das persoas.
Este ano, entrada xa a campaña de vacinación da gripe, son varios os colectivos
de profesionais que están en folga debido a falta de recursos e a carga asistencial,
cunha nula resposta por parte de Goberno de cara a ter a vontade política de dar
solución a estas situacións. Estes colectivos, resultan ademais de vital
importancia no ámbito da atención nas urxencias, como pode ser o persoal dos
Puntos de Atención Continuada ou o persoal do servizo de urxencias do CHUS.
Unha situación que unida as carencias estruturais e a falta de previsión que
precede a anos anteriores, agrava a falta de capacidade de resposta.
Ante esta situación o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta:
-

Neste último ano, cantas veces puxeron as e os profesionais en
coñecemento do Goberno a posibilidade de saturación dos servizos?

Santiago de Compostela, 14 de novembro 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 14/11/2018 18:32:01
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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.

A falta dunha boa planificación por parte do SERGAS ante o previsible aumento
da demanda asistencial provocada polos picos de enfermidades como a gripe,
resulta cada ano máis evidente, con episodios de saturación das urxencias que
son denunciados de xeito reiterado tanto polo persoal como polas persoas
usuarias.
De feito, o ano pasado, tanto os xefes de urxencias dos diferentes hospitais do
SERGAS, que enviaron un escrito solicitando unha maior planificación, a
Comisión de Centro do CHUAC que viviu episodios de auténtico colapso nas
urxencias e que denunciou a falta dun Plan de Continxencia ou a Asociación de
Pacientes e Usuarios do CHUS, son exemplos de colectivos que poñían en
evidencia publicamente a mala xestión e a falta de recursos.
As amortizacións de prazas e reducións de pranteis durante todos estes anos,
crean unha situación precaria e de dotación insuficiente de persoal, que ten xa un
carácter estrutural e que xunto coa de recursos materiais, ten como consecuencia
que en momentos dun incremento significativo da asistencia, como os que veñen
dados polos picos da gripe ou outra enfermidade infecciosa, a capacidade de
resposta sexa moito menor, facilitando o colapso e a saturación dos servizos tal e
como vemos todos os anos.
O colectivo de profesionais coincide en sinalar un importante déficit na drenaxe
tanto no tempo como na forma, que provoca longas esperas en persoas que xa se
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sabe que teñen que ser ingresadas, pero que aínda así, esperan dende 24 a 72
horas no corredores de urxencias, o que provoca unha acumulación que
condiciona a calidade asistencial así como a intimidade das persoas.
Este ano, entrada xa a campaña de vacinación da gripe, son varios os colectivos
de profesionais que están en folga debido a falta de recursos e a carga asistencial,
cunha nula resposta por parte de Goberno de cara a ter a vontade política de dar
solución a estas situacións. Estes colectivos, resultan ademais de vital
importancia no ámbito da atención nas urxencias, como pode ser o persoal dos
Puntos de Atención Continuada ou o persoal do servizo de urxencias do CHUS.
Unha situación que unida as carencias estruturais e a falta de previsión que
precede a anos anteriores, agrava a falta de capacidade de resposta.
Ante esta situación o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta:
-

Considera o Goberno que as esperas nos servizos de urxencias é a
axeitada?
Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

131199

Eva Solla Fernández na data 14/11/2018 18:31:47

131200

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.

A falta dunha boa planificación por parte do SERGAS ante o previsible aumento
da demanda asistencial provocada polos picos de enfermidades como a gripe,
resulta cada ano máis evidente, con episodios de saturación das urxencias que
son denunciados de xeito reiterado tanto polo persoal como polas persoas
usuarias.
De feito, o ano pasado, tanto os xefes de urxencias dos diferentes hospitais do
SERGAS, que enviaron un escrito solicitando unha maior planificación, a
Comisión de Centro do CHUAC que viviu episodios de auténtico colapso nas
urxencias e que denunciou a falta dun Plan de Continxencia ou a Asociación de
Pacientes e Usuarios do CHUS, son exemplos de colectivos que poñían en
evidencia publicamente a mala xestión e a falta de recursos.
As amortizacións de prazas e reducións de pranteis durante todos estes anos,
crean unha situación precaria e de dotación insuficiente de persoal, que ten xa un
carácter estrutural e que xunto coa de recursos materiais, ten como consecuencia
que en momentos dun incremento significativo da asistencia, como os que veñen
dados polos picos da gripe ou outra enfermidade infecciosa, a capacidade de
resposta sexa moito menor, facilitando o colapso e a saturación dos servizos tal e
como vemos todos os anos.
O colectivo de profesionais coincide en sinalar un importante déficit na drenaxe
tanto no tempo como na forma, que provoca longas esperas en persoas que xa se
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sabe que teñen que ser ingresadas, pero que aínda así, esperan dende 24 a 72
horas no corredores de urxencias, o que provoca unha acumulación que
condiciona a calidade asistencial así como a intimidade das persoas.
Este ano, entrada xa a campaña de vacinación da gripe, son varios os colectivos
de profesionais que están en folga debido a falta de recursos e a carga asistencial,
cunha nula resposta por parte de Goberno de cara a ter a vontade política de dar
solución a estas situacións. Estes colectivos, resultan ademais de vital
importancia no ámbito da atención nas urxencias, como pode ser o persoal dos
Puntos de Atención Continuada ou o persoal do servizo de urxencias do CHUS.
Unha situación que unida as carencias estruturais e a falta de previsión que
precede a anos anteriores, agrava a falta de capacidade de resposta.
Ante esta situación o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta:
-

Cal é o prazo de tempo que considera aceptable a Xunta de Galicia para a
permanencia nun Servizo de urxencias dende a entrada ata o ingreso en
planta para unha persoa que o teña prescrito?

Santiago de Compostela, 14 de novembro 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 14/11/2018 18:31:21
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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.

O Hospital do Salnés é un exemplo moi claro do proceso de desmantelamento
dos hospitais comarcais no Servizo Galego de Saúde que se ten agudizado coa
entrada en vigor da modificación da Lei de Saúde de Galicia.
As denuncias por peche de servizos e a falta de persoal en comparativa co resto
de hospitais do SERGAS xa era unha característica propia deste hospital. De
feito, servizos que nun principio pechaban en determinadas datas, agora
permanecen pechados de xeito constante, como sucede coa terceira planta deste
hospital.
Unha vez máis, o persoal do hospital e concretamente o persoal de enfermería,
denunciou a saturación e sobrecarga asistencia que existe nas dúas plantas que
permanecen abertas e nas urxencias. O peche da terceira planta, provoca demoras
importantes na hospitalización ao non existir nin o espazo nin o persoal axeitado
que poida facer fronte á mesma, consecuencia dos recortes efectuados durante
todos estes anos
O desborde de traballo no persoal que leva anos denunciando a necesidade de
aumentar a plantilla xa que non se están nin sequera a cubrir baixas ou vacacións,
ten unha consecuencia directa na calidade asistencial.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
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-

Considera a Xunta de Galicia que está a facer unha política responsable co
peche de servizos na sanidade?
Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 14/11/2018 19:13:37
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Os estaleiros da ría Ferrol dedicados á construción militar e civil,
reparacións e fábrica de turbinas, xeran ao redor de 2.200 empregos
directos e 10.500 indirectos. O que supón o 22 % da contribución do
emprego industrial da provincia, achegando o 24 % do PIB industrial
provincial.

Do mesmo xeito que están a facer, os máis modernos estaleiros da nosa
contorna, tense que acometer a modernización organizativa e física das
instalacións e métodos de traballo de Navantia, de forma que poidamos ir
crecendo de maneira acorde coa dos nosos competidores.
Navantia ten que dotar as instalacións das ferramentas necesarias, para
poder seguir á vangarda nun mercado de gran expansión e no que xa
estamos posicionados, sen renunciar a novas actividades como a eólica
mariña, o desenvolvemento de novos sistemas ou a posta en actividade das
fábricas de motores e turbinas que actualmente traballan moi por baixo das
súas capacidades.

Por iso os deputados que asinan preguntan:

Vai adoptar o Goberno galego algunha medida para apoiar o proxecto de
modernización e desenvolvemento do Estaleiro 4.0 na Ría de Ferrol?
Pazo do Parlamento, 14 de novembro de 2018

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
131206

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
131207

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 14/11/2018 19:31:15
Abel Fermín Losada Álvarez na data 14/11/2018 19:31:22

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
131208

Á Mesa do Parlamento

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.

A política levada a cabo por este Goberno no que se refire ás oficinas agrarias
comarcais, os seus cometidos e a política de persoal é un claro signo do
abandono ao que se vé sometido o sector agrogandeiro. Non existe ningún tipo
de planificación, senón que as baixas e amortizacións de persoal se fan sen
ningún tipo de criterio, sen ter en conta o peso que poida ter a actividade
agrogandeira na zona, o número de afectados ... etc.

O baleiro de contido e de traballos a realizar foi paulatino de tal forma que, en
moitos casos, as oficinas agrarias comarcais, que noutros tempos desenvolveron
un papel fundamental de dinamización e de asesoramento, vense reducidas
moitas delas a un papel de simples tramitadoras e de inspección.

Ademais, danse casos nos que, debido á sobrecarga de traballo do escaso persoal
co que contan algunhas oficinas, implica retrasos na tramitación dos expedientes,
facendo que, ás veces, non se poidan cumprir os prazos esixidos nas
convocatorias e ocasionando os correspondentes inconvenientes para os e as
propietarias das explotacións.

Por iso os deputados que asinan preguntan:

Que opinión lle merece á Xunta de Galicia a situación que están a atravesar
actualmente as oficinas agrarias comarcais galegas?

Pazo do Parlamento, 14 de novembro de 2018
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Raúl Fernández Fernández na data 14/11/2018 19:31:44
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, 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.

Nos últimos días goberno central, a través do Ministro de Fomento, lanzou unha
proposta que abre a porta a impor peaxes en todas as autovías.
Desde o BNG queremos amosar a nosa rotunda oposición a esta medida polas
seguintes razóns:
1º- é unha medida regresiva, que só ten afán recadatorio: as e os cidadáns xa
contribuímos cos nosos impostos á pagar a construción e mantemento das autovías,
2º- discrimínanos como galegas e galegos, pois detrás da apelación a unha
suposta igualdade no pago de peaxes nas autovías, escóndese unha discriminación: os
galegos e galegas temos salarios e as pensións das máis baixas do estado, polo que
teríamos que facer un esforzo maior.
3º- pon en risco a seguridade viaria establecendo barreiras económicas para o
acceso a vías máis seguras,
4º- lastra o desenvolvemento económico e a cohesión social de Galiza, pois
imporá novas peaxes para a distribución e barreiras para exportación de mercadorías
producidas na Galiza.
1
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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

Cómpre deixar clara a resposta ante esta medida, que só agravaría a
discriminación que ben sufrindo Galiza en relación coas peaxes que vimos soportando
nas autoestradas que dependen do estado.

Polo dito formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Como valora a Xunta a proposta de impoñer novas peaxes nas autovías?

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 15/11/2018 10:12:48
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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

María Montserrat Prado Cores na data 15/11/2018 10:12:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/11/2018 10:12:54

Olalla Rodil Fernández na data 15/11/2018 10:12:56

Noa Presas Bergantiños na data 15/11/2018 10:12:58

Xosé Luis Bará Torres na data 15/11/2018 10:13:00
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
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.

O goberno do Estado, a través do ministro de Fomento José Luís Ábalos,
vén de lanzar o “globo sonda” do pagamento de peaxes nas autovías e
autoestradas que actualmente están libres de pagamento polas persoas usuarias.
Trátase dun anuncio que vai na liña das propostas das grandes construtoras e que
ten como obxectivo penalizar aínda máis a particulares e transportistas polo uso
de vías de alta capacidade.
En Galiza chove sobre mollado. A situación da AP 9 é absolutamente
escandalosa e inasumíbel, con subas das peaxes de máis do 40% desde o ano
2010, cun incremento do 4% no que vai de ano, con novas subas abusivas
anunciadas para os vindeiros meses. E sen apenas bonificacións para persoas e
empresas que fan un uso habitual desta infraestrutura.
O mesmo ocorre coa autoestrada AP 53 entre Santiago e Lalín, que
ademais de ter un custo moi elevado, ten graves carencias nas vías de acceso e
saída. Neste caso dáse ademais o agravio do cobro da peaxe no treito Santiago-
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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

Lalín, de titularidade estatal, e a gratuidade no treito Lalín-Ourense, de
titularidade autonómica.
Na rede de vías de alta capacidade de titularidade autonómica tamén se
producen agravios no caso da autovía AG55 A Coruña-Carballo e na AG 57
Vigo-Val Miñor.
Desde o BNG entendemos que se debe avanzar na supresión das peaxes,
especialmente no caso de autoestradas como a AP9 que teñen períodos de
concesión que xa chegan aos 40 anos e que supuxeron ao longo deste tempo e
supoñen un gran negocio para a concesionaria. Cómpre neste sentido ter en conta
que outras autoestradas coetáneas da AP9 van quedar libres de peaxes nos anos
2019-2021.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que previsións ten a Xunta de Galiza a respecto da transferencia da AP 9 e
como valora o posicionamento do PP e do PSOE a este respecto?

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
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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

Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 15/11/2018 10:48:39

María Montserrat Prado Cores na data 15/11/2018 10:48:43

Ana Pontón Mondelo na data 15/11/2018 10:48:45

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/11/2018 10:48:46

Olalla Rodil Fernández na data 15/11/2018 10:48:48

Noa Presas Bergantiños na data 15/11/2018 10:48:50
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando a Seguridade Social e las características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.

131218

No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha
serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a
distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da
mediana do salario dende 2002 a 2016.
Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial en Pontevedra en 2016 era de
14.137 euros brutos ao ano, isto é, 1.010 euros en 14 pagas, unha cifra que unha
vez descontada a cotización á Seguridade Social se queda por debaixo de mil
euros.
Pola súa vez, a mediana salarial pasou de 14.035 euros anuais brutos en 2012 a
14.137 euros brutos en 2016. Isto significa que en catro anos, tres de eles xa na
fase alcista do ciclo económico, o salario mediano de Pontevedra aumentou en
102 euros anuais,. En temos relativos supón un incremento nominal do 0,7%,
pero en realidade os salarios perderán poder adquisitivo porque nese tempo o IPC
acumulado é do 3,2%.
No mesmo documento do IGE a mediana salarial en Pontevedra en 2016 era de
16.549 euros brutos ao ano para os homes mentres que o salario mediano das
mulleres apenas chegou a 12.021 euros.
Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta:
- Como valora o Goberno que na provincia de Pontevedra houbera 110.775
persoas asalariadas que ingresaron menos de 10.000 euros anuais, isto é, menos
de 700 euros netos en 14 pagas, situación de precariedade salarial que afectou ao
34% das persoas asalariadas da provincia?
Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018.
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Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 10:54:51
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando a Seguridade Social e las características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.

131221

No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha
serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a
distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da
mediana do salario dende 2002 a 2016.
Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial en Pontevedra en 2016 era de
14.137 euros brutos ao ano, isto é, 1.010 euros en 14 pagas, unha cifra que unha
vez descontada a cotización á Seguridade Social se queda por debaixo de mil
euros.
Pola súa vez, a mediana salarial pasou de 14.035 euros anuais brutos en 2012 a
14.137 euros brutos en 2016. Isto significa que en catro anos, tres de eles xa na
fase alcista do ciclo económico, o salario mediano de Pontevedra aumentou en
102 euros anuais,. En temos relativos supón un incremento nominal do 0,7%,
pero en realidade os salarios perderán poder adquisitivo porque nese tempo o IPC
acumulado é do 3,2%.
No mesmo documento do IGE a mediana salarial en Pontevedra en 2016 era de
16.549 euros brutos ao ano para os homes mentres que o salario mediano das
mulleres apenas chegou a 12.021 euros.
Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta:
-

Como valora o Goberno que o salario mediano en Pontevedra estea por
debaixo de mil euros netos segundo o informe do IGE sobre a Mostra
continua de vidas laborais?
Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018.
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Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:04:19
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando a Seguridade Social e las características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.

131224

No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha
serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a
distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da
mediana do salario dende 2002 a 2016.
Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial en Pontevedra en 2016 era de
14.137 euros brutos ao ano, isto é, 1.010 euros en 14 pagas, unha cifra que unha
vez descontada a cotización á Seguridade Social se queda por debaixo de mil
euros.
Pola súa vez, a mediana salarial pasou de 14.035 euros anuais brutos en 2012 a
14.137 euros brutos en 2016. Isto significa que en catro anos, tres de eles xa na
fase alcista do ciclo económico, o salario mediano de Pontevedra aumentou en
102 euros anuais,. En temos relativos supón un incremento nominal do 0,7%,
pero en realidade os salarios perderán poder adquisitivo porque nese tempo o IPC
acumulado é do 3,2%.
No mesmo documento do IGE a mediana salarial en Pontevedra en 2016 era de
16.549 euros brutos ao ano para os homes mentres que o salario mediano das
mulleres apenas chegou a 12.021 euros.
Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta:
-

Como valora o Goberno que na provincia de Pontevedra o 50% das
persoas asalariadas non chegasen a gañar mil euros netos ao mes en 14
pagas, isto é, que unha de cada dúas persoas asalariadas non chegue a
mileurista?
Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018.
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Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 11:03:44
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando a Seguridade Social e las características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.

131227

No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha
serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a
distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da
mediana do salario dende 2002 a 2016.
Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial en Pontevedra en 2016 era de
14.137 euros brutos ao ano, isto é, 1.010 euros en 14 pagas, unha cifra que unha
vez descontada a cotización á Seguridade Social se queda por debaixo de mil
euros.
Pola súa vez, a mediana salarial pasou de 14.035 euros anuais brutos en 2012 a
14.137 euros brutos en 2016. Isto significa que en catro anos, tres de eles xa na
fase alcista do ciclo económico, o salario mediano de Pontevedra aumentou en
102 euros anuais,. En temos relativos supón un incremento nominal do 0,7%,
pero en realidade os salarios perderán poder adquisitivo porque nese tempo o IPC
acumulado é do 3,2%.
No mesmo documento do IGE a mediana salarial en Pontevedra en 2016 era de
16.549 euros brutos ao ano para os homes mentres que o salario mediano das
mulleres apenas chegou a 12.021 euros.
Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta:
-

Como valora o Goberno que o salario mediano en Pontevedra estea
practicamente estancado dende 2012 en termos nominais, pero
acumulando unha perda de poder adquisitivo do 2,5%, en especial tendo
en conta que en 2014 se iniciou unha fase alcista do ciclo económico?
Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018.
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Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 10:55:43
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende el año 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando a Seguridade Social e las características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.

131230

No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha
serie de variables relevantes, tanto no numero de persoas con salarios baixos, a
distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da
mediana do salario dende 2002 a 2016.
Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial en Pontevedra en 2016 era de
14.137 euros brutos ao ano, isto é, 1.010 euros en 14 pagas, unha cifra que unha
vez descontada a cotización á Seguridade Social se queda por debaixo de mil
euros.
Pola súa vez, a mediana salarial pasou de 14.035 euros anuais brutos en 2012 a
14.137 euros brutos en 2016. Isto significa que en catro anos, tres de eles xa na
fase alcista do ciclo económico, o salario mediano de Pontevedra aumentou en
102 euros anuais,. En temos relativos supón un incremento nominal do 0,7%,
pero en realidade os salarios perderán poder adquisitivo porque nese tempo o IPC
acumulado é do 3,2%.
No mesmo documento do IGE a mediana salarial en Pontevedra en 2016 era de
16.549 euros brutos ao ano para os homes mentres que o salario mediano das
mulleres apenas chegou a 12.021 euros.
Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta:
-

Como valora a Xunta que o salario mediano das mulleres sexa catro mil
cincocentos euros inferior ao dos homes, isto é, que as mulleres sufran
unha fenda salarial do 38%?
Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018.
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Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 10:54:29
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Á Mesa do Parlamento

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende o ano 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando á Seguridade Social e las características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como los episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.
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No informe do IGE desgréganse os ingresos das persoas asalariadas atendendo ao
xénero e aos diferentes tramos salariais.
No ano 2016, o grupo maioritario dentro das mulleres é o de menores ingresos:
103.550 mulleres ingresaron menos de 6.000 euros brutos anuais. O 86% das
mulleres de menos ingresos traballaron unha parte do ano, pero o 14% restante
traballou os doce meses do ano e, aínda así, apenas ingresaron 403 euros netos en
14 pagas.
Polo anterior, presentase a seguinte Pregunta:
-Considera a Xunta que unha persoa pode vivir con esa cantidade?
Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018.

Asdo: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 13:13:55
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada polo INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende o ano 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando á Seguridade Social e as características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como os episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.
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Durante o ano 2016, foron 1.124.900 galegos e galegas os que mantiveron
algunha relación de afiliación en alta laboral coa Seguridade Social. Desta cifra
total o 66% fíxoo durante todo 2016, mentres que o 33% restante non tivo
traballo no ano completo .
Estas porcentaxes varían de xeito significativo en función da idade da persoa
afiliada. Entre a poboación máis nova, a menor de 25 anos, a porcentaxe dos que
traballaron o ano completo sitúase no 18% cifra que chega ata o 51% no grupo de
idade de 25 a 34 anos.
Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Pregunta:
-Como valora a Xunta de Galicia que só unha de cada cinco persoas menores de
25 anos traballase o ano completo, situación na que tamén estiveron unha de cada
dúas entre 25 e 34 anos?

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 13:46:01
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

O 27 de outubro unha vaga de frío con nevaradas en cotas moi baixas para esa
época do ano provoca cuantiosos danos nas comarcas da montaña de Lugo
principalmente. O Courel, O Incio, A Fonsagrada son algunhas das zonas con maior
afectación.
A inesperada aparición dunha copiosa nevarada, cando as caducifolias vestían
aínda toda a súa folla provocou un desastre natural nelas esgazando pólas a eito. Esta
rotura e esgazamento traduciuse en bloqueos de estradas, pistas e camiños, rotura de
árbores novas, rotura de polas de folla caduca nas beiras dos ríos e nos espazos onde
reina o castiñeiro a perda case total da colleita.
As consecuencias son aínda "incomprensiblemente" visibles. A día de hoxe os
camiños de terra non se tocaron, as estradas locais e provinciais están afectadas, os ríos
e regatos teñen demasiadas pólas que poden levar a taponamentos e obstrucións cando o
caudal aumente, o Camiño de Santiago está interrompido en varios tramos...
Pero o máis salientable é a desfeita nos carballos, castiñeiros e demais
caducifolias que será preciso tratar con podas axeitadas e repoñer con exemplares
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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

adecuados. Non se trata de regalar plantas senón de deseñar unha acción de restauración
debidamente planificada.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que medidas se tomaron o se teñen pensado tomar desde o goberno galego para
restablecer a normalidade e paliar os danos ocasionados pola nevarada deste outono na
montaña de Lugo?

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/11/2018 14:02:27
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OFICINA PARLAMENTAR

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

María Montserrat Prado Cores na data 15/11/2018 14:02:32

Ana Pontón Mondelo na data 15/11/2018 14:02:34

Olalla Rodil Fernández na data 15/11/2018 14:02:35

Noa Presas Bergantiños na data 15/11/2018 14:02:37

Xosé Luis Bará Torres na data 15/11/2018 14:02:38
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado día 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende o ano 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando á Seguridade Social e as características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como os episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.
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Durante o ano 2016, foron 1.124.900 galegos e galegas os que mantiveron
algunha relación de afiliación en alta laboral coa Seguridade Social.
Desta cifra total o 66% fíxoo durante todo 2016, mentres que o 3% destes
afiliados e afiliadas traballou menos de un mes en todo o ano, o 12% entre un
mes e seis meses e o 19% traballou seis ou máis meses pero sen chegar ao ano
completo.
Ante estes datos, En Marea realiza a seguinte pregunta:
-

Como valora a Xunta de Galicia que unha de cada tres persoas que
traballaron no ano 2016 en Galicia o fixera de forma parcial, isto é, sen
poder traballar o ano completo?

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 14:04:10
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Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado día 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende o ano 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando á Seguridade Social e as características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como os episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.
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O informe elaborado polo IGE cuantifica a fenda salarial de xénero, isto é, a
diferenza entre o salario das mulleres e os homes. No ano 2016, último
dispoñible, o salario mediano das mulleres era de 12.495 euros brutos ano, isto é,
892 euros brutos en 14 pagas, cifra que se queda nun neto de 838 euros despois
de descontarlle as cotizacións á Seguridade Social e, supoñendo que a persoa non
ten outras rendas que lle obriguen a pagar IRPF.
Nese mesmo ano o salario dos homes era de 16.570 euros, o que supón unha
diferenza de 4.075 euros. Isto permite cuantificar a fenda salarial de xénero,
porque o salario mediano da muller teríase que incrementar no 32,6% para
igualarse ao salario mediano dos homes.
Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno:
-Como valora a Xunta que se manteña unha fenda salarial de xénero tan elevada
en Galicia, de máis de 4.000 euros, equivalente ao 32,6% do salario mediano das
mulleres?
Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.
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José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 16:51:19
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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 ás queixas presentadas por pais e nais de nen@s
ingresad@s en oncoloxía pediátrica do CHUS polas deficiencias existentes no
servizo.

Pais e nais de nen@s ingresad@s na área de Oncoloxía pediátrica do CHUS
veñen de presentar diversas queixas pola situación na que se atopa o servizo, que
van desde o mantemento do material, a limpeza, a insuficiencia de habitacións en
xeral e de illamento en particular o que supón un gravísimo risco para a saúde d@s
nen@s en especial @s inmunodepremid@s.
Denuncian que o material está estragado e non se repón, hai camas nas que
dá o sol directo e nas ventás non se pode regular a luz, mandos eléctricos das camas
que non traballan, colchóns rompidos, buratos nas duchas, papel das paredes
despegado, mesas de apoio esnaquizadas e oxidadas, cadeiras-sofá rompidas,
armarios cotrosos, roupa da cama con buratos e remendos, árbores de medicamentos
que non andan, unha pesa única para todas as habitacións…).Incluso denuncian que
teñen que traer os núcleos de enchufes para ter suficientes conexións para as
máquinas dos tratamento d@s seus fill@s, limpeza deficiente.

1
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Engaden a inexistencia de ningún espazo común específico para oncoloxía
pediátrica, a que en principio sería a zona destinada a este fin está dedicada a
Infantosiquiatría, moi importante tendo en conta que na maioría dos casos os
ingresos son moi longos.
Outra das denuncias ten a ver cos controis nas Consultas externas, que
supoñen un martirio: o tempo de espera é sempre dunhas tres horas de media porque
citan a tod@s @s nen@s para a mesma hora. A sala de espera é insuficiente e mal
dotada, só unha cadeira de adultos e literalmente non se colle. Tras facer a analítica,
non se lles facilita almorzo nunha zona apropiada para nen@s inmunodepremid@s,
teñen que ir a almorzar á cafetería do hospital, co risco que isto supón, xa que non é
un espazo seguro que sería imprescindíbel para evitar contaxios. A todo isto hai que
engadir as moitas dificultades e o prezo do aparcamento.
A denuncia máis grave é a referida á insuficiencia de habitacións para
ingresos de inmunodepremid@s. Denuncian que só existen catro habitacións de
illamento cotadas como tales. Que é habitual que cheguen nen@s sen defensas e que
teñan que estar esperando horas na sala de curas ou na Aula Andrea, que o illamento
se faga en habitacións normais que non contan coa presión de aire positiva necesaria
para este tipo de pacientes inmunodepremid@s., a convivencia na área de oncoloxía
con habitacións de escolares, co risco que isto supón, arrefriados, constipados ou
calquera outro virus, ou que moi frecuentemente @s nen@s de oncoloxía ubícanos
en habitacións de escolares, o que supón un trato desigual, xa que estas habitacións
non teñen os mesmos servizos e tampouco levan unha limpeza a maiores. A
situación chegou a tal gravidade que hai uns días o alicatado do baño dunha
habitación na que estaban nen@s en illamento veuse abaixo podendo causar unha
desgraza,e procedeuse á súa reparación sen sacar ao neno da habitación que
2
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comparte entrada con esta, con todo o que supón a obra de po e entrada e saída con
materiais de construción.
Denuncian que as carencias e irregularidades moi graves que se acaban de
relatar só se van superando polo bo facer do persoal.
Ao Bloque Nacionalista Galego parécelle moi grave a situación que veñen de
denunciar nun servizo cunha patoloxía tan sensíbel como é a oncolóxica en xeral e
máis cando se trata de nen@s o que debería requirir extremar tanto os coidados
como a atención que reciben, e todo indica que non está a acontecer.

É urxente solucionar a situación e por esta razón presentamos a seguinte
pregunta para resposta oral en Pleno:
Que medidas vai tomar o Goberno galego para rematar co déficit existente na
oncoloxía pediátrica do CHUS?

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 15/11/2018 16:51:54

Ana Pontón Mondelo na data 15/11/2018 16:51:58

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/11/2018 16:51:59

Olalla Rodil Fernández na data 15/11/2018 16:52:02

Noa Presas Bergantiños na data 15/11/2018 16:52:03

Xosé Luis Bará Torres na data 15/11/2018 16:52:05
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Francisco Casal Vidal e Manuel Lago Peñas, deputados 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, relativa ás consecuencias
para o emprego industrial e a industria galega do automóbil do ERTE plantexado
pola empresa PSA-Citroën en Vigo

A dirección de PSA-Citroën de Vigo propuxo fai uns días aos sindicatos os
puntos chaves do expediente de regulación de emprego temporal (ERTE) que
aplicaría a inicios de 2019 para facer fronte á baixa demanda de algúns modelos
que se fabrican nesta planta.

Plantéxanse dúas posibilidades: ERE temporal de 100 días para 800 traballadores
ou ben suprimir unha das dúas quendas da liña 1, onde se fabrican Peugeot 301 e
Citroën C-Elysee – os afectados pola baixa demanda- e entón o ERTE sería de 50
días e para 400 operarios.

Consideramos que habería que buscar alternativas para minimizar o impacto do
ERTE, tendo en conta que os traballadores da Liña 1, levan sendo penalizados
desde setembro deste ano, coa sucesión de días de parada motivados pola baixa
demanda dos modelos que fabrica.

Consideramos tamén que o ERTE non pode ser a única alternativa a esta
situación tendo en conta que na factoría hai 2.100 traballadores eventuais e de
subcontratas. Hai que buscar solucións antes que mandar á xente para a casa.
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Por iso unha posible alternativa sería repartir a carga de traballo, e non a
precariedade, entre as dúas liñas de produción da factoría tomando como
exemplo aquela na que se trasladou parte da produción de furgonetas á Liña 1 de
produción. Isto implicaría investimentos para adecuar a plataforma da Liña 1,
investimentos que a empresa parece non querer facer, optando pola vía máis fácil
e prexudicial para os traballadores como é o ERTE.

Ante esta situación consideramos que a Xunta de Galicia ten que intervir para
colaborar a que se chegue á mellor solución a este problema, co menor prexuízo
posible ás e os traballadores.

Por todo o mencionado na exposición de motivos, En Marea presenta a
seguinte Pregunta ao Goberno para a sua resposta en Pleno:

Pensa a Xunta de Galicia intervir na negociación do ERTE de PSA-Citroën para
chegar a unha solución, coa proposta de inversións que sexan necesarias por
parte de PSA-Citroën, cos menores prexuízos posibles para as e os traballadores
e a industria auxiliar?

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Manuel Lago Peñas
Deputados do G.P. de En Marea.
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Francisco Casal Vidal na data 15/11/2018 17:34:44

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 17:34:52
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Luís Villares Naveira, Luca Chao Pérez, Ánxeles Cuña Bóveda e Paula
Vázquez Verao, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A redución dun profesor nas aulas do colexio Virxe da Luz de Portomarín fixo
que se tiveran que agrupar o alumnado de 3 grupos de primaria. O ano pasado
este colexio xa tivera que agrupar dous cursos nun, e cun só menor contaban cun
profesor máis.
A directora do colexio comunicou esta situación á comunidade escolar no mes de
setembro, cando xa se iniciara o curso, o que imposibilitou a procura dunha
solución ao problema.
Esta situación é preocupante xa que obriga a tres grupos de primaria a
concentrarse nun só grupo coa perda de calidade da docencia xa que as
necesidades dos menores son diferentes.
Segundo o alcalde o problema é da dirección do centro, posto que hai 4
profesores no centro e outros catro de apoio para 38 alumnos. Segundo a súa
opinión “Se houbera organización podíase facer desdobramento de grupos e
incluso buscar un profesor de apoio”
A ANPA que se reuniu con Educación non está conforme coa postura da mesma
sobre as ratios que segundo lle comunicou o inspector de Educación están dentro
da normalidade.
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A cuestión da redución de profesorado levarase ante a Consellería de Educación
e ante a Valedora do Pobo .
O caso que estamos a vivir en Portomarín non é unha excepción na provincia de
Lugo e Ourense nin no interior de Pontevedra ou a Coruña. Sen ir máis lonxe, no
veciño Concello do Páramo as nenas e nenos están sufrindo unha situación
idéntica.
Esta situación provoca falta de igualdade de oportunidades nas nenas e nenos de
escolas rurais que que ven como por cada hora de clase, a necesidade de repartir
os tempos de ensinanza entre 3 niveis diferentes, determina menos de vinte
minutos de dedicación por nivel, algo que contrasta coa normalidade no que vive
o alumnado que estuda en centros das cidades.
A maiores, cómpre indicar que a diferente etapa de madurez intelectual e persoal
dos nenos e nenas fan que o sistema de levanza da docencia non sexa o idóneo e
a perda de tempo en cada aula a consecuencia das diferentes necesidades
pedagóxicas asociadas ao propio comportamento e as diferentes dinámicas
grupais condicionen completamente o desenvolvemento da función docente.
A inequidade do acceso da poboación rural ao dereito fundamental á educación é
evidente.
É lamentable que esta situación se produza mentres se leva anunciado, dende hai
dous anos, como a lexislatura do rural de Feijóo, que realmente condena ás
pequenas vilas do interior de Galicia, retirando profesores dos centros educativos
para que a xente teña que emigrar á cidade.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
PREGUNTA para a súa resposta oral en Pleno:
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-

Que medidas pensa tomar a Xunta para garantir o dereito a recibir
educación en igualdade de condicións no rural?

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018.
Asdo.: Luís Villares Naveira
Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Paula Vázquez Verao
Deputado e deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 15/11/2018 17:56:26

Luca Chao Pérez na data 15/11/2018 17:56:41

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 15/11/2018 17:56:49

Paula Vázquez Verao na data 15/11/2018 17:57:02
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa ao incremento das contías económicas e do público albo das
axudas periódicas.

O día 7 de agosto de 2007 publicábase no Diario Oficial de Galiza o texto da Lei
11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia
de xénero, unha lei pioneira que saíu adiante grazas ao necesario debate e consenso
político arredor dun problema que debe ser central na sociedade nas institucións
políticas, a violencia machista. Nesta recollíanse un amplo abano de “medidas
conducentes a coordinar e planificar os recursos necesarios a través dunha correcta
rede que integre medidas de información, de recuperación psicolóxica, de apoio
económico, de inserción laboral e de acceso á vivenda.” que foron evoluíndo durante
estes anos, nos que o movemento feminista conseguiu dar meirande visibilidade e
importancia a esta cuestión.
Este texto legal recolle no seu Artigo 3.-Formas de violencia de xénero, no
apartado c) a Violencia económica descrita da seguinte maneira “que inclúe a privación
intencionada, e non xustificada legalmente, de recursos para o benestar físico ou
psicolóxico da muller e das súas fillas e fillos ou a discriminación na disposición dos
recursos compartidos no ámbito da convivencia de parella.” Así mesmo, nos principios
xerais que rexen a lei recóllese que “As administracións públicas procurarán en todo
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momento que as mulleres teñan garantida a súa integridade psicolóxica e a súa
autonomía social e económica a través dos recursos axeitados.” como un dos elementos
centrais para saír da espiral de violencia e para evitar a revitimización. Así mesmo,
incluíase na citada lei o artigo 35, no que se prevían medidas “Co fin de favorecer a
integración sociolaboral das mulleres que sofren violencia de xénero” prevendo para tal
efecto, entre outras, axudas económicas nos cursos de formación ocupacional.
Estas cuestións dan idea da importancia que ten todo o referido ao aspecto
económico para abordar o tratamento integral e efectivo da violencia machista. Máis
aínda, tendo en conta a discriminación estrutural da muller no ámbito laboral, é
menester arbitrar medidas que garantan a autonomía económica das vítimas, como
aspecto imprescindíbel para superaren esta violencia.
Como ferramenta para intervir neste ámbito, no Capítulo V recóllense Medidas
de carácter económico e a lei, no seu texto orixinal, recollía no Artigo 39 o seguinte:
Artigo 39.-Prestacións periódicas.
1. A Xunta de Galicia, a través do departamento competente en materia de
igualdade, establecerá unha prestación económica dirixida ás mulleres que sofren
violencia de xénero. A devandita prestación terá en conta a situación socioeconómica
das mulleres e irá dirixida a posibilitar a súa autonomía e independencia económica
respecto do seu agresor, e a tentar axudarlle a romper coa situación de violencia.
2. Esta prestación aboarase periodicamente, logo da acreditación da situación
de violencia de xénero por calquera das formas previstas no artigo 5 desta lei, e será o
departamento competente en materia de igualdade o encargado de regular as bases de
convocatoria e as contías das axudas, dentro dos límites orzamentarios de cada
anualidade.
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Despois de ser aprobada esta lei, os diversos gobernos galegos foron poñendo en
práctica esta axuda. Andado o tempo fixéronse evidentes eivas na súa aplicación que era
preciso corrixir, a comezar pola súa disponibilidade todo o ano. É por iso que, varios
anos despois da aprobación desta lei, froito da evolución da maduración que supuxo a
súa posta en práctica e dun profundo debate arredor da cuestión, o Parlamento Galego
impulsou, por unanimidade e a iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego, unha modificación para estender a cobertura destas axudas a todo o ano e a
elaboración dunhas bases reguladoras en consonancia, quedando o artigo 39 queda
redactado como segue:
«Artigo 39. Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero
1. A Xunta de Galicia, a través do departamento competente en materia de
igualdade, garantirá a existencia dunha prestación económica de carácter periódico
dirixida ás mulleres vítimas de violencia de xénero. A devandita prestación terá en
conta a situación socioeconómica das mulleres e irá dirixida a posibilitar a súa
autonomía e independencia económica respecto do seu agresor ou da persoa que
mantiver sobre ela unha relación de dominación e mais a tentar axudalas a romper coa
situación de violencia.
2. A Xunta de Galicia regulará esta prestación a través dunhas bases
reguladoras, que serán aprobadas mediante orde ou resolución pola persoa titular do
departamento competente en materia de igualdade. Estas bases reguladoras garantirán
en todo caso un prazo de solicitude aberto durante todo o ano e establecerán como
potenciais beneficiarias as vítimas das formas de violencia de xénero sinaladas nas
alíneas a), Violencia física, b), Violencia psicolóxica, e f), Trata de mulleres e nenas, do
artigo 3.»
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No ano 2017 no Pleno do Parlamento Galego aprobouse unha moción impulsada
polo Bloque Nacionalista Galego que recollía entre outras medidas o incremento dos
recursos económicos destinados ás vítimas. Para este ano e o presente, a Xunta de
Galiza aumentaba os recursos destinados ás partidas correspondentes, mais sen supoñer
un aumento das contías a percibir polas vítimas.
No ano 2018, cunha maior capacidade orzamentaria e cunha esixencia social de
meirande compromiso contra a violencia machista e a prol da igualdade, visibilizada no
histórico 8 de marzo de 2018, o Bloque Nacionalista Galego entende que é hora de dar
un paso máis. Máis dunha década despois da aplicación da lei de 2007 e despois dos
consensos acadados no 2016, entendemos que cómpre fixar un aumento para as contías
destinadas, cando menos, ás axudas periódicas para as vítimas de violencia de xénero.
Un paso perfectamente posíbel do punto de vista orzamentario e absolutamente
necesario do punto social. Un paso adiante que debe garantir maior independencia
económica a estas mulleres e ser a panca de impulso para abrir tamén o debate sobre a
necesidade de aumento doutro tipo de axudas e medidas económicas emanadas ao
abeiro da lexislación en materia de violencia machista.
Por todos estes motivos, proponse a modificación do artigo 4 das bases
reguladoras contempladas na Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral
da Igualdade, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da prestación
periódica para mulleres que sofren violencia de xénero, prevista no artigo 39 da Lei
11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral daviolencia de
xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo para incluír: unha suba lineal das
contías a percibir de, cando menos, o 30% así como a creación dun novo tramo que
inclúa aquelas mulleres con renda ≥ 1,5 veces IPREM e ≤ 2 veces IPREM como punto
de partida, engadindo as situacións xa recollidas nas bases reguladoras (menores a
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cargo, discapacidade e dependencia) e que tome como punto de partida a contía de 200
euros.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Considera o goberno galego que é o momento de aumentar as contías destinadas
ás mulleres vítimas de violencia machista que empregan o recurso da axuda periódica?

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 15/11/2018 18:15:06
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María Montserrat Prado Cores na data 15/11/2018 18:15:15

Ana Pontón Mondelo na data 15/11/2018 18:15:17

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/11/2018 18:15:20

Olalla Rodil Fernández na data 15/11/2018 18:15:21

Xosé Luis Bará Torres na data 15/11/2018 18:15:23
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende o ano 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando á Seguridade Social e as características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como os episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.
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Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial en Galicia en 2016 era de
14.498 euros brutos ao ano, isto é, 1.035 euros en 14 pagas, unha cifra que unha
vez descontada a cotización á Seguridade Social se queda por debaixo de mil
euros.
Esta é a realidade salarial de Galicia: o salario mediano, o que se aproxima
mellor á realidade dos salarios, determina que a persoa asalariada máis común
non chegue a mileurista.
Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta:
-Como valora o Goberno que o salario mediano en Galicia estea por debaixo de
mil euros netos segundo o informe do IGE sobre a Mostra continua de vidas
laborais?
Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 18:27:22
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