BOLETÍN OFICIAL DO
PARLAMENTO DE GALICIA
X lexislatura
Número 405
3 de xaneiro de 2019
Fascículo 1

X lexislatura. Número 405. 3 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO
1. Procedementos parlamentarios
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1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular

ı 40064 (10/PPLI-000004)

Comisión Promotora
Proposición de lei, de iniciativa popular, de medidas para a nova xestión dos saltos e aproveitamentos hidroeléctricos na Comunidade Autónoma de Galicia
136765

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

ı 41993 (10/MOC-000121)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a política do Goberno galego en relación coa información aos consumidores respecto das
tarifas eléctricas (Moción a consecuencia da interpelación nº 39120, publicada no BOPG núm. 375,
do 24.10.2018 e debatida na sesión plenaria do 18.12.2018)
136776

ı 42005 (10/MOC-000122)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para desenvolver, durante 2019, un
plan de mellora da profesionalización dos servizos de emerxencias e protección civil de Galicia (Moción a consecuencia da interpelación nº 40773, publicada no BOPG nº 390, do 28.11.2018, debatida
no Pleno o 18 de decembro de 2018)
136778

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

ı 41744 (10/PNP-003161)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación co desemprego xuvenil no sector
pesqueiro
136780

ı 41749 (10/PNP-003162)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

136756
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Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio feito pola Administración educativa do peche da Escola de Educación Infantil de Carnoedo, no concello de Sada,
no mes de decembro de 2018
136783

ı 41761 (10/PNP-003163)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a garantía por parte do Goberno galego, mediante a aplicación da normativa vixente, da normal prestación do servizo de comedor escolar ao alumnado do CEIP Sada y sus contornos 136785

ı 41767 (10/PNP-003164)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co expediente de regulación de emprego anunciado por Ferroatlántica na súa planta de Sabón como consecuencia dos resultados da poxa para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade da
subministración eléctrica para o primeiro semestre de 2019
136788

ı 41793 (10/PNP-003165)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa incorporación dos
servizos de psicoloxía clínica á rede sanitaria pública e o incremento da dotación de facultativos
desa especialidade
136793

ı 41795 (10/PNP-003166)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa regulación das funcións dos técnicos de enfermaría e a disposición transitoria terceira do Estatuto básico do empregado público
136795

ı 41846 (10/PNP-003168)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a paliar a situación económica
do Club Náutico Ría de Betanzos
136798

ı 41848 (10/PNP-003169)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a reducir o tempo de emisión dos informes das unidades de valoración do Imelga, así como respecto da dotación dos equipos de Pontevedra e da Coruña con máis profesionais e da creación dun equipo exclusivo de
unidades de valoración integral do Imelga en Galicia
136800
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ı 41854 (10/PNP-003170)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación cos traballos que se están a levar a cabo no
proceso de concentración parcelaria Meavía-Quintillán, no concello de Forcarei (Pontevedra)
136803

ı 41863 (10/PNP-003171)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 4 máis
Sobre a creación da Autoridade Audiovisual e as medidas que prevé adoptar o Goberno galego ao
respecto
136806

ı 41869 (10/PNP-003172)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a garantirlles o acceso
equitativo aos tratamentos farmacolóxicos a todas as persoas con esclerose múltiple na rede
sanitaria pública, garantirlles o acceso a tratamento rehabilitador e integral, personalizado, gratuíto e continuado nas unidades de tratamento da esclerose múltiple de Galicia, aumentar o orzamento nun 40 % da Rede estatal de esclerose múltiple para a investigación das causas e os
tratamentos así como da cura da enfermidade, e dirixirse ao Goberno do Estado para recoñecerlles automaticamente o 33% de grao de discapacidade ás persoas diagnosticadas de esclerose
múltiple
136809

ı 41880 (10/PNP-003173)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a solucionar as deﬁciencias no
sistema de calefacción do centro de saúde do concello do Saviñao
136813

ı 41893 (10/PNP-003174)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa solicitude á entidade
Unión Fenosa (UDF) para a relocalización e proposición dun novo emprazamento do transformador
eléctrico situado no CEIP de Barcelos, en Pontevedra
136816

ı 41899 (10/PNP-003175)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o proceso de retirada de escudos franquistas na cidade de Lugo e as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
136818

ı 41902 (10/PNP-003176)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis

136758
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Sobre a creación dunha área recreativa no punto quilométrico 12.2 da estrada OU-636, entre A
Pobra de Trives e Freixido
136822

ı 41913 (10/PNP-003177)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos asuntos de abusos
bancarios, dentro do ano 2019, e a dotación do cadro de persoal completo para os dous xulgados
bis xa existentes na Coruña e Vigo
136825

ı 41951 (10/PNP-003178)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do diálogo social para establecer medidas que aumenten a
estabilidade laboral, así como unha estratexia de loita contra o desemprego que dea prioridade ás
persoas paradas de longa duración e ao desemprego xuvenil
136827

ı 41952 (10/PNP-003179)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a adopción pola Xunta de Galicia dunha estratexia a favor da estabilidade no emprego no
sector turístico galego
136830

ı 41954 (10/PNP-003180)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas a investigar as causas que
provocan os naufraxios nas costas galegas e a establecer as medidas necesarias de seguridade
136832

ı 41819 (10/PNP-003167)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Presidencia de Portos de Galicia en relación co proxecto
do Concello de Moaña para a ordenación e urbanización do paseo marítimo de Domaio 136834

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

ı 41743 (10/PNC-003401)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación co desemprego xuvenil no sector
pesqueiro
136838

ı 41748 (10/PNC-003402)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

136759
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Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio feito pola Administración educativa do peche da Escola de Educación Infantil de Carnoedo, no concello de Sada,
no mes de decembro de 2018
136841

ı 41760 (10/PNC-003403)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a garantía por parte do Goberno galego, mediante a aplicación da normativa vixente, da normal prestación do servizo de comedor escolar ao alumnado do CEIP Sada y sus contornos 136843

ı 41766 (10/PNC-003404)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co expediente de regulación de emprego anunciado por Ferroatlántica na súa planta de Sabón como consecuencia dos resultados da poxa para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade da
subministración eléctrica para o primeiro semestre de 2019
136846

ı 41792 (10/PNC-003405)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa incorporación dos
servizos de psicoloxía clínica á rede sanitaria pública e o incremento da dotación de facultativos
desa especialidade
136851

ı 41794 (10/PNC-003406)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa regulación das funcións dos técnicos de enfermaría e a disposición transitoria terceira do Estatuto básico do empregado público
136853

ı 41818 (10/PNC-003407)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Presidencia de Portos de Galicia en relación co proxecto
do Concello de Moaña para a ordenación e urbanización do paseo marítimo de Domaio 136856

ı 41845 (10/PNC-003408)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a paliar a situación económica
do Club Náutico Ría de Betanzos
136860

ı 41849 (10/PNC-003409)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

136760
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Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a reducir o tempo de emisión dos informes das unidades de valoración do Imelga, así como respecto da dotación dos equipos de Pontevedra e da Coruña con máis profesionais e da creación dun equipo exclusivo de
unidades de valoración integral do Imelga en Galicia
136862

ı 41855 (10/PNC-003410)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación cos traballos que se están a levar a cabo no
proceso de concentración parcelaria Meavía-Quintillán, no concello de Forcarei (Pontevedra)
136866

ı 41862 (10/PNC-003411)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 4 máis
Sobre a creación da Autoridade Audiovisual e as medidas que prevé adoptar o Goberno galego ao
respecto
136869

ı 41868 (10/PNC-003412)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a garantirlles o acceso
equitativo aos tratamentos farmacolóxicos a todas as persoas con esclerose múltiple na rede
sanitaria pública, garantirlles o acceso a tratamento rehabilitador e integral, personalizado, gratuíto e continuado nas unidades de tratamento da esclerose múltiple de Galicia, aumentar o orzamento nun 40% da Rede estatal de esclerose múltiple para a investigación das causas e os
tratamentos así como da cura da enfermidade, e dirixirse ao Goberno do Estado para recoñecerlles automaticamente o 33 % de grao de discapacidade ás persoas diagnosticadas de esclerose múltiple
136872

ı 41879 (10/PNC-003413)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a solucionar as deﬁciencias no
sistema de calefacción do centro de saúde do concello do Saviñao
136876

ı 41894 (10/PNC-003414)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa solicitude á entidade
Unión Fenosa (UDF) para a relocalización e proposición dun novo emprazamento do transformador
eléctrico situado no CEIP de Barcelos, en Pontevedra
136879

ı 41898 (10/PNC-003415)

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

136761
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Sobre o proceso de retirada de escudos franquistas na cidade de Lugo e as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
136881

ı 41901 (10/PNC-003416)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a creación dunha área recreativa no punto quilométrico 12.2 da estrada OU-636, entre A
Pobra de Trives e Freixido
136885

ı 41914 (10/PNC-003417)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos asuntos de abusos
bancarios, dentro do ano 2019, e a dotación do cadro de persoal completo para os dous xulgados
bis xa existentes na Coruña e Vigo
136888

ı 41936 (10/PNC-003418)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a adopción pola Xunta de Galicia, no primeiro trimestre de 2019, dunha estratexia a favor da
estabilidade no emprego no sector turístico galego
136890

ı 41953 (10/PNC-003419)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas a investigar as causas que
provocan os naufraxios nas costas galegas e a establecer as medidas necesarias de seguridade
136892

ı 41935 (10/PNC-003420)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do diálogo social para establecer medidas que aumenten
estabilidade laboral, asi como unha estratexia de loita contra o desemprego que dea prioridade ás
persoas paradas de longa duración e ao desemprego xuvenil
136894
1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario

1.3.8.6. Modiﬁcacións orzamentarias

ı 41742 (10/MOP-000028)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modiﬁcacións orzamentarias correspondentes ao mes de novembro de 2018

1.4. Procedementos de información

136897

1.4.3. Interpelacións

ı 41768 (10/INT-001396)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co sector da industria electrointensiva galega
137102

ı 41788 (10/INT-001397)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación coa implantación do servizo de psicoloxía clínica no
Sergas
137106

ı 41820 (10/INT-001398)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre infraestruturas portuarias

137108

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os emisarios submarinos e a calidade das augas residuais

137113

ı 41847 (10/INT-001399)
ı 41850 (10/INT-001400)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a reducir o tempo de emisión dos informes das unidades de valoración do Imelga, así como respecto da dotación dos equipos de Pontevedra e da Coruña con máis profesionais e da creación dun equipo exclusivo de
unidades de valoración integral do Imelga en Galicia
137115

ı 41915 (10/INT-001401)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos asuntos de abusos
bancarios, dentro do ano 2019, e a dotación do cadro de persoal completo para os dous xulgados
bis xa existentes na Coruña e Vigo
137119

ı 41934 (10/INT-001402)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do diálogo social para establecer medidas que aumenten a
estabilidade laboral, así como unha estratexia de loita contra o desemprego que dea prioridade ás
persoas paradas de longa duración e ao desemprego xuvenil
137121

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

ı 41758 (10/POP-004859)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de garantirlle a prestación do servizo
de comedor ao alumnado do CEIP Sada y sus contornos no IES Mosteirón
137123

ı 41771 (10/POP-004860)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar a perda de postos de traballo e da
capacidade produtiva na empresa Ferroatlántica
137126

ı 41773 (10/POP-004861)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do inicio dunha estratexia para aproveitar as situacións laborais dos docentes para reorganizar a rede de centros ou das actividades docentes
neles
137130

ı 41790 (10/POP-004862)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para atender as demandas referidas á implantación
da psicoloxía clínica no Sergas
137132

ı 41838 (10/POP-004863)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da Xunta de Galicia do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os
centros de menores e os centros de atención á infancia
137134

ı 41843 (10/POP-004864)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a paliar a situación económica
do Club Náutico Ría de Betanzos
137136

ı 41856 (10/POP-004865)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación cos traballos que se están a levar a cabo no
proceso de concentración parcelaria Meavía-Quintillán, no concello de Forcarei (Pontevedra)
137138

ı 41866 (10/POP-004866)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 4 máis
Sobre a creación da Autoridade Audiovisual e as medidas que prevé adoptar o Goberno galego ao
respecto
137140
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 27 de decembro de 2018, adoptou o seguinte acordo:

Admisión a trámite e constitución da comisión promotora
- 40064 (10/PPLI-000004)
Comisión Promotora
Proposición de lei, de iniciativa popular, de medidas para a nova xestión dos saltos e aproveitamentos hidroeléctricos na Comunidade Autónoma de Galicia
A Mesa adopta o seguinte ACORDO:
1º. Admitir a trámite a Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de medidas para a nova
xestión dos saltos e aproveitamentos hidroeléctricos na Comunidade Autónoma de Galicia.
2º. Declarar constituída a comisión promotora, na que ﬁgura a persoa que a representará para os
efectos de comunicacións.
3º. Notiﬁcarlles este acordo á comisión promotora, á Oﬁcina do Censo Electoral e á Xunta Electoral
de Galicia, para os efectos previstos nos artigos 7 e 8 da Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia.
4º. Dispoñer a publicación deste acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 27 de decembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

Admisión a trámite e publicación
- 41993 (10/MOC-000121)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
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Sobre a política do Goberno galego en relación coa información aos consumidores respecto das
tarifas eléctricas (Moción a consecuencia da interpelación nº 39120, publicada no BOPG núm. 375,
do 24.10.2018 e debatida na sesión plenaria do 18.12.2018)
- 42005 (10/MOC-000122)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para desenvolver, durante 2019, un
plan de mellora da profesionalización dos servizos de emerxencias e protección civil de Galicia (Moción a consecuencia da interpelación nº 40773, publicada no BOPG nº 390, do 28.11.2018, debatida
no Pleno o 18 de decembro de 2018)

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas
Admisión a trámite e publicación

- 41744 (10/PNP-003161)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación co desemprego xuvenil no sector
pesqueiro
- 41749 (10/PNP-003162)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio feito pola Administración educativa do peche da Escola de Educación Infantil de Carnoedo, no concello de Sada,
no mes de decembro de 2018
- 41761 (10/PNP-003163)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a garantía por parte do Goberno galego, mediante a aplicación da normativa vixente, da normal prestación do servizo de comedor escolar ao alumnado do CEIP Sada y sus contornos
- 41767 (10/PNP-003164)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co expediente de regulación de emprego anunciado por Ferroatlántica na súa planta de Sabón como consecuencia dos resultados da poxa para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade da
subministración eléctrica para o primeiro semestre de 2019
- 41793 (10/PNP-003165)

Grupo Parlamentario de En Marea
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Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa incorporación dos
servizos de psicoloxía clínica á rede sanitaria pública e o incremento da dotación de facultativos
desa especialidade
- 41795 (10/PNP-003166)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa regulación das funcións dos técnicos de enfermaría e a disposición transitoria terceira do Estatuto básico do empregado público
- 41846 (10/PNP-003168)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a paliar a situación económica
do Club Náutico Ría de Betanzos
- 41848 (10/PNP-003169)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a reducir o tempo de emisión dos informes das unidades de valoración do Imelga, así como respecto da dotación dos equipos de Pontevedra e da Coruña con máis profesionais e da creación dun equipo exclusivo de
unidades de valoración integral do Imelga en Galicia
- 41854 (10/PNP-003170)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación cos traballos que se están a levar a cabo no
proceso de concentración parcelaria Meavía-Quintillán, no concello de Forcarei (Pontevedra)
- 41863 (10/PNP-003171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 4 máis
Sobre a creación da Autoridade Audiovisual e as medidas que prevé adoptar o Goberno galego ao
respecto
- 41869 (10/PNP-003172)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a garantirlles o acceso
equitativo aos tratamentos farmacolóxicos a todas as persoas con esclerose múltiple na rede sanitaria pública, garantirlles o acceso a tratamento rehabilitador e integral, personalizado, gratuíto
e continuado nas unidades de tratamento da esclerose múltiple de Galicia, aumentar o orzamento nun 40 % da Rede estatal de esclerose múltiple para a investigación das causas e os tra-
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tamentos así como da cura da enfermidade, e dirixirse ao Goberno do Estado para recoñecerlles
automaticamente o 33% de grao de discapacidade ás persoas diagnosticadas de esclerose múltiple
- 41880 (10/PNP-003173)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a solucionar as deﬁciencias no
sistema de calefacción do centro de saúde do concello do Saviñao
- 41893 (10/PNP-003174)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa solicitude á entidade
Unión Fenosa (UDF) para a relocalización e proposición dun novo emprazamento do transformador
eléctrico situado no CEIP de Barcelos, en Pontevedra
- 41899 (10/PNP-003175)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o proceso de retirada de escudos franquistas na cidade de Lugo e as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
- 41902 (10/PNP-003176)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a creación dunha área recreativa no punto quilométrico 12.2 da estrada OU-636, entre A
Pobra de Trives e Freixido
- 41913 (10/PNP-003177)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos asuntos de abusos
bancarios, dentro do ano 2019, e a dotación do cadro de persoal completo para os dous xulgados
bis xa existentes na Coruña e Vigo
- 41951 (10/PNP-003178)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do diálogo social para establecer medidas que aumenten a
estabilidade laboral, así como unha estratexia de loita contra o desemprego que dea prioridade ás
persoas paradas de longa duración e ao desemprego xuvenil
- 41952 (10/PNP-003179)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
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Sobre a adopción pola Xunta de Galicia dunha estratexia a favor da estabilidade no emprego no
sector turístico galego
- 41954 (10/PNP-003180)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas a investigar as causas que
provocan os naufraxios nas costas galegas e a establecer as medidas necesarias de seguridade

Admisión a trámite con modiﬁcacións

- 41819 (10/PNP-003167)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Presidencia de Portos de Galicia en relación co proxecto
do Concello de Moaña para a ordenación e urbanización do paseo marítimo de Domaio
A Mesa acorda a admisión a trámite coa substitución na parte resolutoria da expresión «...insta o
presidente de Portos de Galicia...»”por «...insta a Xunta de Galicia para que requira o presidente de
Portos de Galicia que deixe...».”

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

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 41743 (10/PNC-003401)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación co desemprego xuvenil no sector
pesqueiro
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 41748 (10/PNC-003402)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio feito pola Administración educativa do peche da Escola de Educación Infantil de Carnoedo, no concello de Sada,
no mes de decembro de 2018
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 41760 (10/PNC-003403)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a garantía por parte do Goberno galego, mediante a aplicación da normativa vixente, da normal prestación do servizo de comedor escolar ao alumnado do CEIP Sada y sus contornos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 41766 (10/PNC-003404)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co expediente de regulación de emprego anunciado por Ferroatlántica na súa planta de Sabón como consecuencia dos resultados da poxa para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade da
subministración eléctrica para o primeiro semestre de 2019
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 41792 (10/PNC-003405)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa incorporación dos
servizos de psicoloxía clínica á rede sanitaria pública e o incremento da dotación de facultativos
desa especialidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 41794 (10/PNC-003406)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa regulación das funcións dos técnicos de enfermaría e a disposición transitoria terceira do Estatuto básico do empregado público
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 41818 (10/PNC-003407)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Presidencia de Portos de Galicia en relación co proxecto
do Concello de Moaña para a ordenación e urbanización do paseo marítimo de Domaio
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 41845 (10/PNC-003408)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a paliar a situación económica
do Club Náutico Ría de Betanzos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 41849 (10/PNC-003409)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a reducir o tempo de emisión dos informes das unidades de valoración do Imelga, así como respecto da dotación dos equipos de Pontevedra e da Coruña con máis profesionais e da creación dun equipo exclusivo de
unidades de valoración integral do Imelga en Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 41855 (10/PNC-003410)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación cos traballos que se están a levar a cabo no
proceso de concentración parcelaria Meavía-Quintillán, no concello de Forcarei (Pontevedra)
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 41862 (10/PNC-003411)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 4 máis
Sobre a creación da Autoridade Audiovisual e as medidas que prevé adoptar o Goberno galego ao
respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 41868 (10/PNC-003412)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a garantirlles o acceso
equitativo aos tratamentos farmacolóxicos a todas as persoas con esclerose múltiple na rede sanitaria pública, garantirlles o acceso a tratamento rehabilitador e integral, personalizado, gratuíto e
continuado nas unidades de tratamento da esclerose múltiple de Galicia, aumentar o orzamento
nun 40% da Rede estatal de esclerose múltiple para a investigación das causas e os tratamentos
así como da cura da enfermidade, e dirixirse ao Goberno do Estado para recoñecerlles automaticamente o 33 % de grao de discapacidade ás persoas diagnosticadas de esclerose múltiple
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 41879 (10/PNC-003413)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a solucionar as deﬁciencias no
sistema de calefacción do centro de saúde do concello do Saviñao
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 41894 (10/PNC-003414)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa solicitude á entidade
Unión Fenosa (UDF) para a relocalización e proposición dun novo emprazamento do transformador
eléctrico situado no CEIP de Barcelos, en Pontevedra
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 41898 (10/PNC-003415)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o proceso de retirada de escudos franquistas na cidade de Lugo e as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 41901 (10/PNC-003416)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a creación dunha área recreativa no punto quilométrico 12.2 da estrada OU-636, entre A
Pobra de Trives e Freixido
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 41914 (10/PNC-003417)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos asuntos de abusos
bancarios, dentro do ano 2019, e a dotación do cadro de persoal completo para os dous xulgados
bis xa existentes na Coruña e Vigo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 41936 (10/PNC-003418)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a adopción pola Xunta de Galicia, no primeiro trimestre de 2019, dunha estratexia a favor da
estabilidade no emprego no sector turístico galego
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 41953 (10/PNC-003419)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas a investigar as causas que
provocan os naufraxios nas costas galegas e a establecer as medidas necesarias de seguridade
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 41935 (10/PNC-003420)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do diálogo social para establecer medidas que aumenten
estabilidade laboral, asi como unha estratexia de loita contra o desemprego que dea prioridade ás
persoas paradas de longa duración e ao desemprego xuvenil
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.6. Modiﬁcacións orzamentarias
Toma de coñecemento e traslado á Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos, aos grupos parlamentarios e publicación
- 41742 (10/MOP-000028)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modiﬁcacións orzamentarias correspondentes ao mes de novembro de 2018

136772

X lexislatura. Número 405. 3 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación
- 41768 (10/INT-001396)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co sector da industria electrointensiva galega
- 41788 (10/INT-001397)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación coa implantación do servizo de psicoloxía clínica no
Sergas
- 41820 (10/INT-001398)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre infraestruturas portuarias
- 41847 (10/INT-001399)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os emisarios submarinos e a calidade das augas residuais
- 41850 (10/INT-001400)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a reducir o tempo de emisión dos informes das unidades de valoración do Imelga, así como respecto da dotación dos equipos de Pontevedra e da Coruña con máis profesionais e da creación dun equipo exclusivo de
unidades de valoración integral do Imelga en Galicia
- 41915 (10/INT-001401)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos asuntos de abusos
bancarios, dentro do ano 2019, e a dotación do cadro de persoal completo para os dous xulgados
bis xa existentes na Coruña e Vigo
- 41934 (10/INT-001402)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis

Sobre o impulso polo Goberno galego do diálogo social para establecer medidas que aumenten a
estabilidade laboral, así como unha estratexia de loita contra o desemprego que dea prioridade ás
persoas paradas de longa duración e ao desemprego xuvenil
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1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

Admisión a trámite e publicación
- 41758 (10/POP-004859)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de garantirlle a prestación do servizo
de comedor ao alumnado do CEIP Sada y sus contornos no IES Mosteirón
- 41771 (10/POP-004860)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar a perda de postos de traballo e da
capacidade produtiva na empresa Ferroatlántica
- 41773 (10/POP-004861)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do inicio dunha estratexia para aproveitar as situacións laborais dos docentes para reorganizar a rede de centros ou das actividades docentes
neles
- 41790 (10/POP-004862)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para atender as demandas referidas á implantación
da psicoloxía clínica no Sergas
- 41838 (10/POP-004863)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da Xunta de Galicia do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os
centros de menores e os centros de atención á infancia
- 41843 (10/POP-004864)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a paliar a situación económica
do Club Náutico Ría de Betanzos
- 41856 (10/POP-004865)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación cos traballos que se están a levar a cabo no
proceso de concentración parcelaria Meavía-Quintillán, no concello de Forcarei (Pontevedra)
- 41866 (10/POP-004866)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 4 máis
Sobre a creación da Autoridade Audiovisual e as medidas que prevé adoptar o Goberno galego ao
respecto
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación núm. 39120
(10/INT-001292) debatida na sesión plenaria do 19 de decembro de 2018, en
relación coa información aos consumidores respecto das tarifas eléctricas.

MOCIÓN
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a adoptar as seguintes
medidas:
1.- Crear Puntos de Información Enerxética estables en todos os concellos de
máis de 15.000 habitantes. Dotados de toda a información necesaria e persoal
especializado para asesorar a toda a cidadanía en asuntos como: as tarifas
eléctricas e de gas máis vantaxosas; hábitos no fogar para rebaixar o consumo
enerxético; medidas para incrementar a eficiencia enerxética; alternativas para o
autoconsumo eléctrico; asesoramento e tramitación do Bono Social Eléctrico e de
calefacción; alternativas enerxéticas a partir da biomasa, xeotermia, etc.
2.- Nos concellos de menos de 15.000 habitantes garantirase que haxa como
mínimo un Punto de Información Enerxética por Comarca.

CSV: REXISTRO-OAnhA4ul6-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3.- Dotar orzamentariamente por parte da Consellería de Economía, Emprego e
Industria o acordo coa FEGAMP para a implantación dos Puntos de Información
Económica.
4.- Desenvolver a través do Instituto Galego de Consumo campañas informativas
nos medios de comunicación públicos e privados para que a poboación coñeza as
vantaxes do mercado regulado da electricidade, da tarifa de discriminación
horaria e de ter contratada a potencia axeitada en cada fogar.
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5.- Instar ao Ministerio de Industria e Turismo a cambiar os tramos regulados de
potencia contratada de electricidade, establecéndoos en tramos de 0,2 kw.
6.- Regular legalmente, dentro das súas competencias en materia de consumo,
que as compañías comercializadoras de electricidade e de gas, no que lles pode
afectar, informen claramente aos seus abonados a través dos recibos de:
a) Se están no mercado regulado ou libre e as súas implicacións: perda do
dereito ao Bono Social; perda das garantías contra os cortes de subministro;
etc.
b) Cálculo exacto do importe que aboarían no recibo en caso de estar en
discriminación horaria.
c) Potencia máxima consumida en cada período de facturación.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2018.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Luís Villares Naveira
Deputado e voceiro do G.P. de En Marea.

CSV: REXISTRO-OAnhA4ul6-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 21/12/2018 12:40:27

Luis Villares Naveira na data 21/12/2018 12:40:37
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado,
Juan Manuel Díaz Villoslada, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
Moción para substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria do día 18 de
decembro de 2018, sobre a política do Goberno galego en relación coa mellora da
profesionalización dos servizos de emerxencias e protección civil (doc. núm.
40773).
Moción
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a desenvolver, durante 2019, un
plan de mellora da profesionalización dos servizos de emerxencias e protección
civil de Galicia, que conterá polo menos as seguintes medidas:
1º) Promover a inserción laboral dos titulados no novo ciclo formativo de grao
medio de Técnico en Emerxencias e Protección Civil mediante a esixencia e
valoración desta titulación para acceder aos servizos profesionais de protección
civil, extinción de incendios ou calquera outro relacionado coa xestión de
emerxencias, tanto no sector público autonómico como por parte de calquera
entidade beneficiaria de financiamento autonómico para o funcionamento destes
servizos. Promoverase tamén a consideración desta nova titulación por parte das
empresas e entidades privadas que interveñan no sector das emerxencias e
protección civil en Galicia.
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2º) Durante o primeiro semestre de 2019 a Comisión Galega de Protección Civil
emitirá un informe sobre a estrutura operativa do actual modelo territorial e
funcional de prestación dos servizos de emerxencias e protección civil,
considerando no modelo os servizos de incendios e salvamento, en orde a
asegurar un sistema integrado que garanta o exercicio do mando único fronte ás
emerxencias. Darase conta deste informe ao Parlamento de Galicia para o seu
estudo e debate.
3º) Implementar un plan de recursos que garanta a efectiva coordinación das
comunicacións de todos os dispositivos que interveñen nas emerxencias, a
necesaria homoxeneización de uniformidade e a homologación do material e
recursos técnicos, especialmente dos vehículos de primeira saída ante o risco de
incendios.
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4º) Aprobar un regulamento regulador do persoal de carácter profesional que
intervén nos dispositivos de emerxencias e protección civil de Galicia.
Pazo do Parlamento, 21 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 21/12/2018 14:31:26
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/12/2018 14:31:43
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Paula
Quinteiro Araújo e Flora Miranda Pena, ao abeiro do artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate en Pleno, referente as medidas en materia de desemprego xuvenil no
sector pesqueiro.

Exposición de motivos

Sendo a pesca un sector clave para a economía galega é inadmisible os datos que
devastan o país. Existe unha taxa de paro xuvenil dun 23,8% pero, en cambio, a
porcentaxe de mozos entre 16 e 24 anos que traballan no sector pesqueiro é tan
só dun 0,3 en contraste cos maiores de 45 anos, que supoñen o 8,9%.
O Goberno autonómico parece non ser consciente, a pesar das súas múltiples
declaracións alegando a importancia de dotar de fondos ó sector, da relevancia
destes datos desoladores que imposibilitan de forma directa o relevo xeracional
que haberá de producirse para o correcto desenvolvemento da pesca, do
contrario, esta estará en perigo en Galicia.
Neste ano as partidas destinadas a axudas aos mozos pesqueiros no programa
“Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura”
víronse reducidas en 185.000€ con respecto ao ano anterior, isto amósase
incomprensible posto que a taxa de ocupación no sector pesqueiro era un 3,6
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maior en 2017 ca en 2018. A pesar disto hai que recordar que no ano 2017
deixáronse sen executar o 63% do orzamento destinado a este mesmo plan.
Ademais de reducir os cartos e esta partida de forma considerable, este ano
tampouco estes cartos foron destinados a lograr os obxectivos previstos, se non
que foron redirixidos a outro programa (723 B) en concepto de medidas á
comercialización.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:

-

Investir a totalidade dos cartos que foron prometidos á partida inicial (723
A) para a axuda aos mozos do sector pesqueiro.

-

Incrementar os recursos e plans para mellorar e facilitar a incorporación de
xente moza ao sector do mar.

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2018.

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Flora Miranda Pena
Luís Villares Naveira
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Deputadas e voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 14/12/2018 13:03:54
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Flora María Miranda Pena na data 14/12/2018 13:04:03
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Luis Villares Naveira na data 14/12/2018 13:04:11
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Á Mesa do Parlamento

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

O concello de Sada conta, neste momento, con tres centros de educación infantil
e primaria (os CEIP Plurilingüe O Mosteirón, Sada y sus Contornos e Pedro
Barrié de la Maza) e unha única escola de educación infantil, a EEI de Carnoedo.
Os centros anteriormente citados, agás o CEIP Sada y sus contornos, están
situados na zona rural do concello, dando servizo deste xeito aos 1.435 nenos e
nenas de idades comprendidas entre os tres e os doce anos, que segundo datos do
Instituto Galego de Estatística viven no concello, dos que 405 son de Educación
Infantil.
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén
procedendo ao peche de centros educativos situados en contornos rurais nos
últimos anos sen ter en conta as previsións sobre o mantemento do número
mínimo de alumnos máis alá de que, puntualmente, non se acaden os alumnos
necesarios.
A grave crise demográfica que sufre Galicia e que afecta fundamentalmente ao
mundo rural, supón necesariamente a perda de alumnos e a conseguinte redución
de unidades nos centros educativos, incluso o peche dalgún deles, o que da lugar
a situacións graves que deberan ser corrixidas á maior brevidade, posto que se
trata dun asunto de País.
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A redución de oferta educativa nos concellos afonda, aínda máis, no progresivo
desmantelamento de servizos públicos, como xa ten denunciado en repetidas
ocasións este Grupo Parlamentario.
Neste caso, dáse a situación excepcional de que a Administración educativa ven
de anunciar que a EEI de Carnoedo non continuará en funcionamento despois das
vacacións de nadal, é dicir no mes de xaneiro de 2019, pese a ter iniciado o actual
curso 2018/2019; unha situación da que non se coñecen precedentes e que ten
como única explicación o aforro dunha praza docente.
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Se a consideración exclusivamente económica da prestación do servizo escolar é
unha forma evidente de non manter unha aposta firme polo País, o feito de
pechar a medio curso unha escola carece de cualificación.
De feito, o Concello de Sada vén de asinar o día 5 de decembro unha declaración
institucional na que se compromete a manter a unidade de acción para impulsar
todas as alternativas dirixidas a potenciar a educación pública e instar á Xunta de
Galicia a retirar a decisión de pechar este curso a EEI de Carnoedo; a dita
declaración institucional foi asinada por todos o grupos políticos con
representación no Concello.
Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
1º) Manter en funcionamento a EEI de Carnoedo, no concello de Sada durante o
curso 2018/2019.
2º) Analizar a previsión de matrícula permitido, a tales efectos, a apertura do
prazo de preinscrición establecido na normativa vixente para esta EEI no curso
2019/2020.

Pazo do Parlamento, 14 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 14/12/2018 13:09:33
Maria de la Concepción Burgo López na data 14/12/2018 13:09:44
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/12/2018 13:09:59
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Á Mesa do Parlamento

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

No ano 2008 foi autorizado pola entón Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria a sinatura dun convenio entre a Consellería, o Concello de Sada e a
ANPA As Mariñas do hoxe denominado CEIP Sada y sus contornos, no Consello
da Xunta de Galicia celebrado o día 11 de decembro de 2008.
O dito convenio tiña como obxectivo a prestación do servizo de comedor escolar
para o alumnado do CEIP Sada y sus contornos no IES Mosteirón. Ese convenio
establecía que:
1º) Os medios materiais e persoais dos que dispoñía o IES de Mosteirón
permitían utilizar as súas instalacións para proporcionar o servizo de
comedor escolar ao alumnado do CEIP de Sada (hoxe CEIP Sada y sus
contornos).
2º) O Concello de Sada comprometíase a contratar e financiar o servizo de
transporte, de ida e volta, entre ambos os centros educativos.
3º) A colaboración desinteresada da ANPA, xa que esta, no caso de non haber
persoal docente interesado, asumiría o coidado e a atención dos alumnos
procedentes do CEIP de Sada na utilización do servizo de comedor escolar no
IES de Mosteirón.
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A adecuación deste novo servizo á necesidade de que cada vez máis familias
deban conciliar a vida laboral e familiar é evidente e xustifica por si mesma a
continuidade, a día de hoxe, da vixencia desta organización.
Tanto é así que as propias normas de funcionamento do comedor escolar do IES
Mosteirón (protocolo de funcionamento) establecen que “O ámbito de aplicación
deste regulamento comprende aos usuarios de tres centros educativos: IES
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Mosteirón, CEIP O Mosteirón e CEIP Sada e Contornos, con alumnado de Ed.
Infantil, Ed. Primaria e ESO.”

E pese á satisfacción das familias do CEIP Sada y sus contornos, véñense
detectando e producindo incidencias na prestación do servizo que están
motivadas pola falta puntual do persoal colaborador necesario; esta situación da
lugar a que, de xeito puntual, se deba suspender o servizo de comedor escolar
como ocorreu o día 11 de decembro de 2018.
O propio CEIP Sada y sus contornos tense dirixido á Secretaría Xeral Técnica
da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional expoñendo
esta circunstancia é, á súa vez, propoñendo solucións. Así, poñen de manifesto
que:
1º) Cada curso a dispoñibilidade de persoas colaboradoras vai a menos, ou
deixan de colaborar cando se lles presenta unha oferta laboral, e non aparecen
persoas que as substitúan. Tampouco hai persoal docente que estea interesado en
colaborar no servizo de comedor.
2º) Esta situación podería ocasionar que non se dispuxese de persoas
colaboradoras puntualmente, poñendo en risco a prestación ao servizo, polo que
se deberían adoptar as medidas que garantan o normal funcionamento dun
servizo indispensable para as familias usuarias.
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3º) Solicítase a contratación dos labores de atención ao alumnado establecendo
un mecanismo que garanta que cando non se teña dispoñibilidade de persoal
colaborador voluntario se facilite por parte dunha empresa e así garantir o normal
funcionamento do servizo de comedor escolar neste centro.
E a anterior petición faise sobre o establecido na lexislación vixente, en concreto
no artigo 9.4 do Decreto 132/2013, no que establece que cando as circunstancias
de feito existentes nos centros que presten servizo de comedor escolar o
determinen poderase recorrer á contratación dos labores de atención do alumnado
comensal con empresas de servizos, de xeito que se non houbese persoas
colaboradoras suficientes poderíase complementar co persoal contratado para así
garantir o normal funcionamento do servizo de comedor escolar.
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Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que, empregando as previsións
existentes na normativa vixente, garanta a normalidade na prestación do servizo
de comedor ao alumnado do CEIP Sada y sus contornos.

Pazo do Parlamento, 17 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/12/2018 11:08:04
Maria de la Concepción Burgo López na data 17/12/2018 11:08:12
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 17/12/2018 11:08:23

CSV: REXISTRO-bLnyB6YhZ-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/12/2018 11:08:33
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ferroatlántica é unha das industrias electrointensivas existentes en Galiza.
A día de hoxe este tipo de industria ten unha parte moi relevante dos seus custos
de produción no consumo enerxético, o que está a xerar unha grande
inestabilidade marcada non só polo alto prezo da enerxía, senón polas mudanzas
que se veñen posto en práctica no sistema de interrumpibilidade no último ano e
medio, que veu a engadir máis incerteza aínda da que xa caracterizaba o
mecanismo.
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A xestión da interrompibilidade está recollida na lei 24/2013, do 26 de
decembro, do sector eléctrico, que introduce 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
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

medidas ao recoñecemento dos custos para a posta en práctica. 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 periodo de
entrega comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.”
En Galiza hai varias empresas electrointensivas nunha situación crítica
despois desta poxa. Cómpre recordar que os incentivos sufriron un drástico
descenso. Por exemplo, se o prezo medio para o 1º semestre 2018 foi de 143.393
euros /MW para o 1º semestre 2019 a resultante é a metade, 77.807 euros/MW.
Alén do delicado caso de Alcoa, coa ameaza de peche da factoría da
Coruña, mais tamén polas derivadas que poida ter a respecto das unidades da
Mariña. Outra das máis importantes é Ferroatlántica, que vén de anunciarlle ao
seu cadro de persoal en Sabón un ERE polo malo resultado da poxa. Máis aínda,
cómpre recordar que estamos a falar dunha empresa que obtén parte dos seus
importantes beneficios anuais grazas á explotación dos nosos recursos naturais,
por exemplo na mina de Serrabal onde obtén unha materia prima excepcional ou
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no centro de Cee mediante a explotación hidráulica.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego consideramos
que estamos diante dunha situación excepcional que require dunha forte
intermediación por parte das administracións para evitar que o modelo de
industria colonial que se ten aplicado, sumado ao irracional sistema de xestión
eléctrica supoñan novas perdas en materia de emprego e tecido industrial.
2
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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
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a:
1. Solicitar do grupo Ferrotlántica-Ferroglobe a retirar a ameaza de ERE
sobre calquera dos seus centros de produción situados en Galiza e
comprometerse co mantemento dos investimentos e postos de traballo en Galiza.
2. Constituír unha mesa de seguimento estábel participada polos sectores
dependentes das poxas de interrompibilidade -cando menos organizacións
sociais, representatividade das empresas, administración galega- de cara a
analizar as posíbeis repercusións para Galiza das poxas de interrompibilidade,
elaborar propostas para a súa modificación así como impulsar a planificación no
desenvolvemento industrial e na fixación de emprego.
3. Defender a mudanza do o actual sistema de poxas por un sistema de
tarifa industrial que sexa estábel no tempo e con variacións predicíbeis para a
subministración da industria electrointensiva, que se poderá acoller sempre e
cando cumpran as seguintes condicións cuxo desenvolvemento debe ser acordado
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por parte do Estado coas comunidades produtoras:
1. Obriga de realización de investimentos periódicos que garantan
a viabilidade e modernización dos procesos produtivos, así como obriga
de mantemento do emprego e do nivel adquisitivo dos cadros de persoal.

3
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2. Obriga de presentación dun Plan de Desenvolvemento
Industrial por cada período de cinco anos, para cuxa revisión anual
deberán ser arbitrados mecanismos de seguimento por parte da
administración.”

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 17/12/2018 11:20:16

Xosé Luis Bará Torres na data 17/12/2018 11:20:22
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María Montserrat Prado Cores na data 17/12/2018 11:20:34

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/12/2018 11:20:38

Olalla Rodil Fernández na data 17/12/2018 11:20:40
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Ana Pontón Mondelo na data 17/12/2018 11:20:51
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A psicoloxía clínica é un servizo totalmente abandonado polo SERGAS. Dende a
década dos 90 na que comezou a incorporarse á rede pública, nunca foi
suficientemente atendida e dotada dos medios suficientes para levar a cabo un servizo
de calidade, deixando en mas do sobreesforzo das psicólogas e psicólogos a prestación
sanitaria nesta materia.
As e os profesionais da psicoloxía clínica levan anos reclamando o que consideran
demandas ás que se debe atender con urxente necesidade. A contratación de máis
persoal despois de que na última década unicamente foran convocadas 3 prazas, un
número totalmente insuficiente, principalmente se temos en conta o aumento de
enfermidades que precisan de atención psicolóxica e que na actualidade están a
abordarse a través da farmacoloxía, tal e como ten recoñecido o Goberno. Neste
sentido, resulta tamén totalmente necesario incorporar ao servizo de psicoloxía clínica
na atención primaria, tal e como se está comezando a levar a cabo en outras
comunicades como Asturias ou Aragón. Urxe cambiar a dinámica de traballo no
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Servizo Galego de Saúde en relación á psicoloxía clínica, que non conta ni con
servizos propios.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
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-

Incrementar a contratación de facultativos especialistas en psicoloxía clínica a
través dunha Oferta Pública de Emprego.

-

Incorporar a psicoloxía clínica nos servizos de Atención Primaria.

-

Crear servizos propios de sicoloxía clínica no Servizo Galego de Saúde.

-

Eliminar a limitación de acceso á especialista en psicoloxía clínica dende
atención primaria.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 17/12/2018 12:35:11
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Luis Villares Naveira na data 17/12/2018 12:35:17
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Eva
Solla Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A Organización Mundial da Saúde leva xa advertindo dende o ano 2000 da
necesidade de avanzar nunha axeitada distribución das tarefas entre as e os
profesionais sanitarios, unha cuestión que non tivo unha aplicación global en
España e que actualmente produce un déficit en relación ao recoñecemento e
formación de determinadas titulacións como pode ser a das Técnicas e Técnicos
en Coidados de Enfermería.
Respecto a este título, no ano 2005 o Instituto Nacional de Cualificaciones,
emitiu un informe no que consideraba

que debía aumentar un nivel de

cualificación, pasando do nivel 2 ao nivel 3, ao considerar que dita formación
profesional require da competencia dun conxunto de actividades profesionais que
precisan dun dominio de diversas técnicas.
Con todo, a evolución desta titulación atópase estancada tomando de referencia
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para a súas función unha norma do ano 73 que non foi adaptada á realidade
actual e que está a quedar totalmente obsoleta.
Ademais, en relación á categoría profesional, o Estatuto Básico do Empregado
Público, na súa disposición transitoria 3º, que despois de máis de dez anos en
vigor, perde completamente todo o seu carácter de transitoria ao parecer que
pode ser prorrogada sine die, provoca un bloqueo no recoñecemento da categoría

136795

e polo tanto da aplicación do artigo 76 do propio Estatuto, enmarcando a
titulación nunha categoría inferior para a que se precisa unicamente o graduado
escolar ou a Educación Secundaria Obrigatoria.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno central
para:
-

Promover a regulación coordinada de funcións das e dos Técnicos de
enfermería adaptando a normativa á realidade actual.

-

Derrogar o disposición transitoria 3º do EBEP, aplicando o artigo 76 do
propio texto.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 17/12/2018 12:43:11
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e das súas deputadas, Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo,
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e María Dolores Toja Suárez, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
No pleno municipal de Betanzos deste 17 de decembro aprobouse por
unanimidade unha moción para tratar de paliar a delicada situación económica
do club de piragüismo Ría de Betanzos, que comezou a súa andadura no ano
1983.
A moción municipal lembra como a entidade instalouse nun pequeno almacén
situado na praza de Enrique IV para, posteriormente, ocupar unha das naves
municipais localizadas no barrio da Ribeira. Neste emprazamento a entidade
desenvolveu a súa actividade ata o ano 2014.
O traballo fundamental da entidade céntrase na formación deportiva dos nenos e
das nenas que conforman a estrutura de base do club. Este traballo vese reflectido
en que o Club Ría de Betanzos é o único club de piragüismo da provincia da
Coruña cualificado de Alto Nivel pola Xunta de Galicia, séndoo durante 5 anos
consecutivos.
A Xunta de Galicia concluíu a construción dun edificio no Porto de Betanzos
para albergar a sede do club no ano 2013 e no mes de febreiro de 2015
outorgoulle ao club unha concesión administrativa pola ocupación da parcela
existente de 714,45 metros cadrados na que se localiza o dito edificio de
superficie de 1.110 metros cadrados.

CSV: REXISTRO-A8L67AAmY-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Esta concesión administrativa implícalle ao club afrontar uns gastos pola taxa
anual de 12.000 € (a pesar da bonificación do 90 %), máis o Imposto de Bens
Inmobles e consumos eléctricos e de auga cun recargo do 20 % do gasto por
parte da entidade Portos de Galicia.
A moción recoñece que a entidade mellorou con esta nova instalación, pero ben é
certo que os gastos que ten que afrontar creceron de forma exponencial, tendo
que destinar as subvencións concedidas polas distintas administracións (Concello
de Betanzos, Deputación Provincial da Coruña e Xunta de Galicia) a sufragar
estes custos no canto de poder destinalos directamente á educación deportiva dos
nenos e das nenos que conforman o club.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
136798

Polo exposto, e considerando a moción aprobada polo Pleno Municipal de
Betanzos na súa sesión do 17 de decembro de 2018, o Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que realice as xestións
oportunas para que o Club Náutico Ría de Betanzos non teña que afrontar custos
pola concesión administrativa do uso do edificio, nin o Imposto de Bens
Inmobles nin o recargo do 20 % dos consumos de auga e electricidade que lle
impón Portos de Galicia.

Pazo do Parlamento, 18 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 18/12/2018 16:42:55
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/12/2018 16:43:06
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/12/2018 16:43:14
María Dolores Toja Suárez na data 18/12/2018 16:43:18

CSV: REXISTRO-A8L67AAmY-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 18/12/2018 16:43:32
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres
López, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a
través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Pleno.
Exposición de motivos
O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do Estado Social e
Democrático de Dereito. As decisións xudiciais penais deben ser xustas,
imparciais e equitativas e xulgar con perspectiva de xénero implica identificar,
para erradicalos, os estereotipos negativos que determinan un rato desigual, os
prexuízos e as preconcepcións individuais e colectivas sobre as capacidades e os
roles das mulleres.
Nos últimos tempos, asistimos a un movemento de críticas, basicamente
negativas, a algunhas sentenzas penais por non seren ditadas con perspectiva de
xénero (o caso de “La Manada” é paradigmático). Escoitamos e lemos que as
sentenzas en xeral, e cando afectan ás mulleres en maior medida, son machistas,
androcéntricas e ditadas por persoas sen formación en perspectiva de xénero.
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Segundo as persoas expertas, varias medidas poderían resultar efectivas para
erradicar os estereotipos negativos sobre as mulleres nas resolucións xudiciais:
1. O uso dunha linguaxe que non considere ás mulleres meros obxectos (así o
indica o “Informe sobre a linguaxe non sexista no Parlamento Europeo”
aprobado pola decisión Grupo de Alto Nivel sobre Igualdade de Xénero e
Diversidade, de 13 de febreiro de 2008).
2. A atención ás recomendacións da Comisión de Modernización da Linguaxe
Xurídica, no senso de que todas as resolucións xudiciais se redacten cunha
linguaxe clara, igualitaria, non sexista, respectuosa, gramatical e
sintacticamente correcta e de redacción eficaz.
3. A aplicación do Convenio de Istambul (en vigor dende 2014) e da Lei
4/2015, do Estatuto da Vítima.
4. A aplicación da Psicoloxía Forense Experimental. Porque, fronte a unha
estendida doutrina xurisprudencial que busca só a credibilidade da vítima
de violencia machista e que a súa testemuña sexa persistente, prolongada
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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no tempo e sen contradicións, hai outra máis, digamos nova, que entende
que a esixencia deste tipo de relatos pode que só revele unha boa memoria
retentiva e que resultaría máis axeitado acudir á experiencia derivada da
aplicación da Psicoloxía Forense Experimental, que considera a memoria,
non un rexistro mecánico de información, senón un elemento activo,
reconstrutivo e sometido á influencia de factores que poden levar ás
testemuñas (mulleres incluídas) a cometer erros. Polo tanto, esa testemuña
é fundamental.
En Galicia, o Instituto de Medicina Legal (Imelga) é un órgano da
Administración de xustiza que ten por misión prestar asistencia técnica aos
xulgados e fiscalías en materia de medicina forense. Integrado por persoal médico
forense, técnico e auxiliar, ten a súa sede en Santiago de Compostela e os seus
centros de traballo situados nesta cidade e en Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense,
Pontevedra e Vigo. O Imelga emite os informes que lle son requiridos polas
autoridades xudiciais e fiscais en todos os aspectos medicolegais e a intervención
de psicólogos no Servizo de Clínica, incluídas as Unidades de Valoración.
A psicoloxía forense experimental (unha das medidas que podería axudar a
erradicar os estereotipos negativos sobre as mulleres nas resolucións xudiciais)
entende que a primeira testemuña é a máis veraz porque, normalmente, se fixo
con poucas interferencias e sen datos suxeridos por outras persoas. Esa psicoloxía
forense experimental aplícase polos equipos do Imelga, polas Unidades de
Valoración en concreto e, máis en concreto, polas persoas forenses que se
encargan desa primeira intervención e, polo tanto, desa primeira testemuña. Eses
profesionais da Medicina son as persoas que farán o informe a remitir á
autoridade xudicial, documento básico para fundamentar que as resolucións
xudiciais non conteñan estereotipos negativos sobre as mulleres.
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O anterior significa dúas cousas:
1. Que, para axudar eficazmente a que as resolucións xudiciais non conteñan
estereotipos negativos sobre as mulleres, o tempo de emisión dese informe
debería ser o máis inmediato posible.
2. E que, consecuentemente, o número de equipos debería ser suficiente.
Pola contra, a realidade galega é que, dos sete equipos que existen, Pontevedra e
A Coruña necesitan con urxencia máis profesionais e que, aínda que o número de
asuntos na nosa comunidade non xustifica un equipo exclusivo, se existise, os
informes emitidos serían absolutamente inmediatos.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, tendo como fin último axudar
eficazmente a que as resolucións xudiciais conteñan perspectiva de xénero a
través da aplicación da experiencia da Psicoloxía Forense Experimental, a:
1. Que o tempo de emisión dos informes das Unidades de Valoración do Imelga
sexa o máis inmediato posible e, en todo caso, non superior ao tempo de 15 días
dende a primeira testemuña da muller.
2. Que se dote de máis profesionais aos equipos do Imelga de Pontevedra e de A
Coruña, de maneira que teñan a mesma ratio de profesionais que os outros 5
equipos de Galicia.
3. Que se estude a creación dun equipo exclusivo de Unidades de Valoración
Integral do Imelga en Galicia.

Pazo do Parlamento, 17 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/12/2018 16:50:43
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María Luisa Pierres López na data 18/12/2018 16:50:49
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 18/12/2018 16:50:54
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/12/2018 16:50:58
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 18/12/2018 16:51:00

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
136802

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández
Fernández e José Manuel Pérez Seco, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
No ano 2007, a Consellería de Medio Rural aprobaba as bases definitivas da
concentración parcelaria Meavía-Quintillán, no concello de Forcarei
(Pontevedra), que afectou a 2.169 hectáreas, 13.283 fincas de 704 persoas
propietarias. Coa concentración, pasaron a ser só 1.807 fincas, de maneira que
cada dono pasou a ter un promedio de 19 fincas e cunha superficie total de 1.590
metros cadrados. En 2016, a consellería facía efectivos os actos de toma de
posesión das fincas e anunciaba a entrega dos títulos de propiedade. En 2018,
eses títulos aínda se estaban adecuando á Lei hipotecaria. Hoxe, xa case en 2019,
di a consellería que se van rematar os trámites administrativos para a entrega
deses títulos e que se reservará unha partida de máis de 300.000 euros nos
orzamentos de 2019 para rematar os traballos pendentes, que consisten en
camiños que quedan sen executar, moitos afectados que non teñen os accesos
axeitados ás súas fincas e moitas fincas que non están en condicións de ser
traballadas. De feito, hai dous camiños que nin sequera están comezados e moitos
accesos ás parcelas precisan movemento de terras, ademais de que todo o viario
secundario necesita intervención (o 40 por cento dos camiños están sen executar
ou mal executados).
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O certo é que a Xunta de Galicia leva case 12 anos enredando con esta parcelaria
sen que os traballos se finalizasen definitivamente, mentres varios dos
beneficiarios desta parcelaria abandonaron a actividade agrogandeira.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
136803

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

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, con relación á concentración
parcelaria Meavía-Quintillán, no concello de Forcarei (Pontevedra), a:
1. Aprobar unha modificación da partida presupostaria nos orzamentos de 2019
para rematar os traballos pendentes ata a cantidade de 600.000 euros.
2. Rematar os traballos pendentes na rede de camiños.
3. Executar as obras de acceso ás parcelas resultantes.
4. Axilizar a tramitación administrativa dos títulos de propiedade para a súa
entrega inmediata.

Pazo do Parlamento, 18 de decembro de 2018

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
José Manuel Pérez Seco
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/12/2018 18:19:14
Raúl Fernández Fernández na data 18/12/2018 18:19:20
Jóse Manuel Pérez Seco na data 18/12/2018 18:19:24
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 18/12/2018 18:19:29

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
136805

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Montserrat
Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a creación da Autoridade
Audiovisual e as medidas que prevé adoptar o Goberno galego ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei 9/2011 de medios públicos de comunicación audiovisual de Galiza prevé
na súa disposición derradeira quinta a creación da Autoridade audiovisual e fixa un
prazo de nove meses desde a entrada en vigor da devandita lei, para que a Xunta de
Galiza remita ao Parlamento un proxecto de lei que regule ou encomende as funcións da
autoridade audiovisual.
Este ente, de acordo co disposto no artigo 49 da mesma lei, ten como obxectivos
“avaliar se os novos servizos significativos que se pretendan incluír se axustan á misión
de servizo público encomendada e se alteran a competencia no mercado audiovisual” así
como determinar “un procedemento de control periódico do financiamento público que
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reciba a Corporación RTVG, así como as medidas de reequilibrio necesarias para que o
seu destino sexa o estabelecido nesta lei”.
Así pois, a lexislación outorga á Autoridade audiovisual un labor de control
externo da CRTVG. Porén, desde a aprobación e entrada en vigor da Lei 9/2011 non foi
creada o que supón un incumprimento escandaloso da lei e unha distorsión no necesario
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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

control e seguimento que do medios de comunicación público debe levar a cabo non só
o Parlamento senón tamén o sector audiovisual.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a remitir ao Parlamento antes de rematar
o período de sesións o proxecto de lei de creación da Autoridade audiovisual previsto na
disposición derradeira quinta da Lei 9/2011 de medios públicos de comunicación
audiovisual de Galiza, contando coas achegas achegas do sector.”

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 19/12/2018 10:10:28

María Montserrat Prado Cores na data 19/12/2018 10:10:33

Ana Pontón Mondelo na data 19/12/2018 10:10:35

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/12/2018 10:10:36

Noa Presas Bergantiños na data 19/12/2018 10:10:38
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Xosé Luis Bará Torres na data 19/12/2018 10:10:39
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Vázquez Verao e do seu deputado Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hoxe, día 18 de decembro, celébrase o día estatal da Esclerose Múltiple, a
enfermidade “das mil caras”.
A Esclerose Múltiple (EM) é unha enfermidade dexenerativa crónica do Sistema
Nervioso Central, autoinmune e que causa discapacidade progresiva e perda da
autonomía persoal. Nela existen dous tipos ou variantes: a Esclerose Múltiple
precoz, que se manifesta en brotes de duración aproximada de 24 horas, que
cursan cun proceso inflamatorio e que poden durar varios días, e a Esclerose
Múltiple progresiva na que os síntomas aparecen no tempo sen cursar ningunha
melloría.
É unha das enfermidades neurolóxicas máis comúns na poboación de entre 20 a
40 anos e, sobre todo, afecta a mulleres. O sistema inmunitario ataca ao
organismo, concretamente á mielina, que protexe ao cerebro e os primeiros
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síntomas son o formigueo, adormecemento dos membros, a perda de agudeza
visual, debilidade nas pernas e brazos, rixidez muscular, espasmos involuntarios,
falta de equilibrio, fatiga, dor, alteracións cognitivas, dificultades na fala, na
memoria, tremores e, en estadios máis avanzados, a perda da mobilidade,
postrando á xente nunha cadeira de rodas, con incontinencia, e rixidez.
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O diagnóstico a través dunha resonancia magnética con contraste permite ver a
actividade da enfermidade e comezar co tratamento e o exercicio de
rehabilitación, o máis innovador o OCRELIZUMAB, que logrou estabilizar a
enfermidade e retrasar a progresión da mesma.
A EM é unha desas enfermidades que ten unha prevalencia maior nas mulleres ca
nos homes nunha proporción de 2,5:1. A día de hoxe non se coñecen nin as
causas que a motivan nin hai unha cura, aínda que en Galicia a alta taxa de
persoas afectadas fai pensar nunca combinación de factores ambientais, xenéticos
e incluso dietéticos ou de hixiene, pero non están claros.
En Galicia afecta a máis de 3.000 persoas e sitúa ao noso país como unha zona de
alta frecuencia da enfermidade, situándose como a primeira causa de
discapacidade despois dos accidentes de tráfico. Xosé María Prieto especialista
reputado en Neuroloxía e responsable da Unidade de Esclerose Múltiple do
hospital Clínico Universitario de Santiago, de referencia a nivel estatal,
presentaba os datos dos estudos epidemiolóxicos, nos que se advirte do aumento
desta enfermidade no ano 2017, convertendo a Galicia nunha zona de alto risco e
de alta frecuencia da enfermidade, a máis alta do Estado, con nove novas
persoas diagnosticadas ao mes.
No que a evolución dos fármacos se refire, anteriormente buscábase diminución
do número de brotes ou episodios nos que se manifesta a enfermidade,
cambiando agora polo mantemento da funcionalidade do ou da paciente a nivel
de mobilidade e cognitivo. Esta mellora nos tratamentos permitiu alongar a
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esperanza de vida das persoas afectadas pola enfermidade en 10 anos.
Entre as principais reivindicacións das asociacións de pacientes con esclerose,
están as seguintes:
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1.- A reversión do recorte orzamentario dos fondos públicos que recibe a Rede
Española de Esclerose Múltiple, que representa o 10% do que reciben as redes de
investigadoras noutros países da UE.
2.- O acceso a un tratamento rehabilitador integral, personalizado, gratuíto e
continuado.
3.- O acceso equitativo aos tratamentos farmacolóxicos en todos os centros
hospitalarios, para que non se xeren desigualdades entre as persoas afectadas.
4.- O recoñecemento automático do 33% do grado de discapacidade unha vez
feito o diagnóstico, o que daría lugar a melloras, prestacións e recursos que
incidirían na mellora da calidade de vida das persoas.
5.- O compromiso por parte das empresas na adaptación dos postos de traballo.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Garantir o acceso equitativo aos tratamentos farmacolóxicos a todas persoas
con EM na rede sanitaria pública.
2. Garantir o acceso a tratamento rehabilitador e integral, personalizado, gratuíto
e continuado nas unidades de tratamento da Esclerose Múltiple de Galicia.
3. Dirixirse ao Goberno do Estado para aumentar o orzamento da Rede Estatal de
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Esclerose Múltiple para investigación das causas e tratamentos así como a cura
da EM nun 40%.
4. Dirixirse ao Goberno do Estado para recoñecer automaticamente o 33% de
grao de discapacidade a aquelas persoas ás que se lles comunique o diagnóstico
de EM.
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Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Deputado e Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 19/12/2018 10:31:11
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Luis Villares Naveira na data 19/12/2018 10:31:23
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre as deficiencias no sistema
de calefacción do centro de saúde do Concello do Saviñao e as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 30 de novembro de 2018 a CIG denunciou publicamente que desde o día 26
dese mesmo mes o Centro de Saúde do Concello do Saviñao non conta coa temperatura
acaída e está por baixo do que debería.
Desde o Grupo municipal do BNG no Saviñao formuláronse preguntas dirixidas
ao alcalde para preguntar por esta situación tendo en conta, alén do máis, que hai dous
anos o concello instalou un "district heating" que alimenta de calefacción varios
edificios públicos a través de biomasa (pelets).
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O rexedor municipal asegurou ser moi consciente do problema e recoñeceu que
tiña queixas veciñais diarias mais que o persoal técnico municipal non era quen de pór a
funcional a devandita instalación de maneira correcta.
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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

Transcorridos máis de 15 días e coa persistencia do problema, desde o Grupo
parlamentar do BNG consideramos inadmisíbel que a situación continúe sen ser
arranxada especialmente tendo en conta os prexuízos que carrexa para a veciñanza.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a pór a disposición do Concello do
Saviñao os medios técnicos e humanos necesarios para garantir a temperatura acaída no
centro de saúde colaborando en todo o que sexa preciso para tal fin. Así mesmo, insta o
Goberno galego a asumir a xestión íntegra deste centro de saúde e a axilizar o
procedemento de construción da infraestrutura nova comprometida.”

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2018

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

Olalla Rodil Fernández na data 19/12/2018 13:38:56

María Montserrat Prado Cores na data 19/12/2018 13:39:01

Ana Pontón Mondelo na data 19/12/2018 13:39:03

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/12/2018 13:39:04

Noa Presas Bergantiños na data 19/12/2018 13:39:05
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Xosé Luis Bará Torres na data 19/12/2018 13:39:07
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres
López, Abel Losada Álvarez, Luís Manuel Álvarez Martínez e Concepción
Burgo López, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
En Pontevedra, no CEIP da Praza de Barcelos, hai un transformador eléctrico que
supostamente fora revisado hai 3 meses. Leva anos aí (dende os anos 80), os
mesmos que os pais levan pedindo que se saque (a Consellería de Educación ten
recibido da ANPA varias peticións de retirada). O transformador dá servizo ao
colexio, pero tamén ao aparcadoiro, aos comercios e ás vivendas que están na
zona, en total, 208 clientes.
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A ninguén se lle escapa que un transformador de tensión nun colexio é un perigo.
O martes pasado, cando ían ser as 2 da tarde, comezou a cheirar a queimado, polo
que os mestres decidiron sacar aos nenos á praza; 10 minutos despois, rexistrouse
un incendio nesta instalación, un curtocircuíto na rede de baixa tensión. Quedaron
sen luz a praza de Barcelos, os comercios de toda a mazá e medio colexio. Iso si,
o enxeñeiro que compareceu por Fenosa (agora UFD) dixo que non había perigo
e que o ían arranxar. “Existe vontade de ambas partes de retranquear o
transformador”, “O que sucedeu o martes foi un incidente sen gravidade e o
transformador é completamente seguro, está perfectamente controlado e cumpre
con todos os requisitos de seguridade” (non hai ningún criterio técnico ou de
seguridade que obrigue a retiralo da súa situación actual), “Tería que asumir o
custe da obra o solicitante”.
É dicir, concello ou consellería deberían pagar, segundo UDF, debendo facer
primeiro unha solicitude formal de reubicación e proposición de novo
emprazamento, sendo os técnicos os responsables de analizar a solución a
adoptar. Logo de estudar o cambio de situación e elaborar o proxecto técnico para
retiralo, será a Consellería de Industria a que dea a autorización pertinente para a
execución da obra, pois foi a consellería a que autorizou a alta deste
transformador no seu día.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a demandar á entidade Unión
Fenosa (UDF) a reubicación e proposición de novo emprazamento con relación
ao transformador eléctrico sito no CEIP de Barcelos, en Pontevedra, de maneira
que, como moi tarde, sexa retirado do centro escolar antes do remate do presente
curso escolar.

Pazo do Parlamento, 19 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Abel Losada Álvarez
Luís Manuel Álvarez Martínez
Concepción Burgo López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 19/12/2018 16:30:41
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María Luisa Pierres López na data 19/12/2018 16:30:48
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/12/2018 16:30:52
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 19/12/2018 16:30:58
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/12/2018 16:31:19
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/12/2018 16:31:24
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre o proceso de retirada de
escudos franquistas na cidade de Lugo e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza
ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Escudos franquistas que permanecían nas fachadas de edificios públicos da
cidade de Lugo, incumprindo a Lei de Memoria Histórica, foron tapados polo
departamento correspondente da Xunta de Galiza.
A simboloxía franquista foi tapada atendendo ao cumprimento da Lei de
Memoria Histórica e, tamén, a un acordo plenario do Concello de Lugo. No mes de
decembro, o delegado da Xunta en Lugo anunciou procederá a destapar o escudo
franquista do IES Lucus Augusti despois de recibir unha comunicación do Concello de
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Lugo no que insta a tal actuación.
Segundo a información publicada nos medios de comunicación, o expediente foi
motivado por unha denuncia da Policía Local na que se alegaba o incumprimento dunha
norma de carácter municipal relacionada coas actuacións en fachadas de edificios
catalogados.
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A actuación de cuberta do escudo foi avaliada pola Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural, en resolución emitida o 28 de novembro de 2017, «pola que se
autoriza a intervención prevista na fachada do instituto» e indicaba que «obrigatoria,
por ser este un ben incluído no catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia e non só
inclúe descrición das obras a realizar, senón que considera acertada a solución adoptada
ao tratarse dunha intervención non destrutiva, reversíbel e que non impacta
negativamente desde o punto de vista da protección patrimonial».
Segundo as informacións recollida en prensa, na comunicación enviada á Xunta
de Galiza non se require destapar o escudo se non que se simplemente, o executado se
adapte á legalidade.
Para o Bloque Nacionalista Galego resulta evidente que a actuación feita pola
Xunta de Galiza non cumpriu con todos os trámites burocrático-administrativos
necesarios para a cobertura do escudo franquista do IES Lucus Augusti e tamén resulta
evidente que o Concello de Lugo actuou, neste senso, de maneira pouco transparente e
concreto en canto á xestión da reclamación de reposición da legalidade.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:
a) adoptar as medidas necesarias para evitar que se retiren as cubertas que se
instalaron sobre os escudos franquistas, mentres non se proceda á retirada definitiva
destes.

2
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b) remitir aos grupos parlamentares toda a documentación referida ao proceso de
ocultación do escudo franquista do IES Lucus Augusti.”

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 19/12/2018 17:03:10

María Montserrat Prado Cores na data 19/12/2018 17:03:19

Ana Pontón Mondelo na data 19/12/2018 17:03:20

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/12/2018 17:03:22
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Noa Presas Bergantiños na data 19/12/2018 17:03:23
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Xosé Luis Bará Torres na data 19/12/2018 17:03:24
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Davide
Rodríguez Estévez, Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, sobre as creación dunha
área recreativa no punto quilométrico 12,2 da estrada OU-636 entre A Pobra de
Trives e Freixido.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos, na súa sesión do 29 de novembro de 2018, adoptou un acordo por
unanimidade, en relación á PNC presentada polo Partido Popular, sobre o inicio
pola Xunta de Galicia da redacción dun proxecto de mellora e acondicionamento
de trazado da estrada OU-636 entre Freixido e A Pobra de Trives, co obxectivo
de que poida estar redactado e aprobado no ano 2019 para, a continuación, seguir
coa tramitación necesaria para a execución das obras.
Certo é que esta estrada presenta eivas importantes no que atinxe o trazado e
firme da mesma.
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Dende En Marea gustaríanos aproveitar esta situación para solicitar que se inclúa
na redacción de dito proxecto a construción dunha área recreativa e punto de
vista pintoresca no mesmo.
No punto quilométrico 12,2, existe un anaco de estrada antiga que se adaptaría á
demanda solicitada.
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Os estímulos que se transmiten dende o lugar citado son dunha sensación de
singularidade incribles. Podemos observar dende a zona e ao mesmo tempo:


O canón do Rio Bibei, espectacular tanto pola abruptocidade que posúe
como polo desnivel que salva dende o seu nacemento a súa
desembocadura, sumándolle a aparición dunha gran variedade de
ecosistemas que se reflexa na existencia duna flora fortemente contrastada
debido aos climas mediterráneo e continental ao que está sometido.



Os bancais de viñedos, unha das formas interesantes de cultivo vitícolas
que esculpen e decoran ás pendentes sobre o Bibei, ofrecendo un
admirable exemplo da perseverancia secular das xeracións labregas.



O fantástico enclave da serra de Manzaneda e a única estación de esquí de
Galicia.

Por todo o exposto anteriormente, o grupo parlamentar de En Marea, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1. Incluír na redacción do proxecto de mellora e acondicionamento de trazado da
estrada OU-636, entre Freixido e A Pobra de Trives, a construción dunha area
recreativa e punto de vista pintoresca no mesmo.
2. Deixar unha partida orzamentaria para a execución da mesma.
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Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2018.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Marcos Cal Ogando
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Antón Sánchez García
Deputados e vicevoceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 19/12/2018 17:26:20

Marcos Cal Ogando na data 19/12/2018 17:26:31

CSV: REXISTRO-DEEnKtBHb-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Antón Sánchez García na data 19/12/2018 17:26:54
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do Estado Social e
Democrático de Dereito. A Xunta de Xuíces do Civil da cidade de Vigo
formulara no seu día, para as demandas polas cláusulas chan e resto de abusos
bancarios, a creación de novos xulgados, cos medios persoais e materiais
axeitados e necesarios. Isto significaba unha persoa titular, unha do corpo de
Letrados da Administración de xustiza, cadro de persoal completo, unha sede e
reparto propio.
Non obstante, o que se fixo polo Goberno de Mariano Rajoy foi a creación de
xulgados especializados, hai agora ano e medio, que xa naceron colapsados:
11.102 asuntos en xuño de 2016, dos que só uns 2.600 foron resoltos ata
setembro deste ano 2018, quedando Galicia por baixo da media estatal na
resolución destes asuntos (40,4 % fronte ao 43 % da media). Así, creáronse un
xulgado novo en Ourense (con todas as condicións antes ditas) e dous xulgados
bis en A Coruña e Vigo, mais nestes o Goberno galego só proveeu con 4 persoas
funcionarias (dos 8 que debe haber en cada xulgado).
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

CSV: REXISTRO-hSw76C5Mx-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, con relación aos asuntos de
demandas por abusos bancarios e sempre dentro do ano 2019, a dotar do cadro de
persoal completo para os dous xulgados xa existentes bis de A Coruña e Vigo.
Pazo do Parlamento, 20 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/12/2018 10:12:35
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/12/2018 10:12:41
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/12/2018 10:12:47
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/12/2018 10:12:51
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Patricia Otero Rodríguez e Noela Blanco Rodríguez, e do seu
deputado, Julio Torrado Quintela, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O Servizo Público de Emprego (SEPE) é percibido cada vez máis como un mero
trámite para as persoas en paro e non como o lugar no que apoiarse para atopar
un emprego. De feito, se tomamos os datos, tanto de paro rexistrado como da
EPA, observamos enormes diferenzas entre afiliación á Seguridade Social e
inscrición no paro rexistrado que teñen claramente dous motivos: emigración e
desistimento. Ademais, tan só o 8 % deses contratos asinados foron indefinidos,
fronte ao 92 % de temporais.
Á vista destes datos é evidente que a recuperación do emprego na nosa
comunidade, é só en termos cuantitativos, estacionais e precarios. As medidas
adoptadas polo Goberno galego lonxe de corrixir a dualidade do mercado laboral,
están estendendo a precariedade e a desigualdade.
Unicamente se conseguirá encarar a recuperación de xeito sostible e diminuír os
niveis de desigualdade e pobreza, facendo unha aposta clara por factores que
permitan á economía crecer a medio e longo prazo e que mellore as rendas dos
traballadores e traballadoras.
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A reforma laboral do Goberno do PP consolidou un cambio drástico do mercado
de traballo, que supuxo un retroceso de décadas en condicións e, sobre todo, en
dereitos laborais. Certo é que estamos ante o inicio dun novo ciclo cunha certa
recuperación económica e a consecuente creación de emprego, pero, lonxe de
estar asentada, ten o seu reverso no preocupante aumento da precariedade
laboral. Porque a realidade é que o emprego crece, pero resulta
fundamentalmente un emprego temporal, a tempo parcial ou en precario, que
condiciona o benestar das persoas que o exercen.
Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a adoptar as seguintes medidas
de cara a acadar máis emprego, máis seguro e estable, na nosa comunidade
autónoma:
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1º. Impulsar o diálogo social de tal xeito que, no prazo de seis meses, se
establezan medidas cara á mellora das condicións de traballo no sector público e
o aumento da estabilidade laboral, tanto directamente como a través da inclusión
de cláusulas sociais na contratación pública.
2º. Establecer unha estratexia de loita contra o desemprego que dea prioridade ás
persoas paradas de longa duración e ao desempregado xuvenil, que debe de
contar cando menos, coas seguintes premisas:
a) Impulsar a transformación de contratos temporais en contratos indefinidos.
b) Dirixir a formación a aquelas actividades claves no modelo produtivo.
c) Impulsar, coa participación dos interlocutores sociais e en colaboración coa
Inspección de Traballo e Seguridade Social, un plan de control de abusos laborais
en Galicia.
d) Vincular os incentivos a unha taxa de estabilidade e ao seu mantemento,
fomentando determinadas modalidades de contratación.
e) Fortalecer o Servicio Público de Emprego establecendo medidas de
planificación para a mellora da empregabilidade e potenciando a intermediación.
f) Incrementar o número de sedes territoriais dos servizos de mediación, arbitraxe
e conciliación no eido laboral, elevando o número total ata once.
g) Implantar e ampliar os pactos territoriais de emprego, que actúan nos
mercados locais, potenciando o emprego en rehabilitación de espazos urbanos, de
vivenda e mellora e mantemento de infraestruturas, acordando estes programas
cos gobernos locais.
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Asinado dixitalmente por:
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Noela Blanco Rodríguez na data 20/12/2018 13:27:00
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Julio Torrado Quintela na data 20/12/2018 13:27:06

CSV: REXISTRO-ExuwVu6OC-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/12/2018 13:27:12
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados, Patricia Otero Rodríguez, Noela Blanco
Rodríguez, Julio Torrado Quintela e José Manuel Pérez Seco, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

O turismo representa para Galicia aproximadamente o 11 % no noso PIB e xera o
12 % do emprego na nosa comunidade, o que amosa a importancia de dito sector
no noso territorio.
A recuperación económica permitiu crear emprego no sector turístico, pero non
se aproveitou para reducir a precariedade laboral dos traballadores e das
traballadoras do sector.
Unha cousa son as avultadas cifras de emprego pero outra ben distinta é a
calidade deste emprego: precario, temporal e parcial.
En España as cifras de asalariados no sector turístico con contratos indefinidos
rolda o 60 %, (4 de cada dez traballadores por conta allea nos negocios hoteleiros
vinculados ao sector turístico son temporais) non obstante, en Galicia a maioría
dos contratos laborais do sector son temporais, acadando o 52 %, só superadas
por Andalucía e Murcia.
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O 70 % dos contratos laborais do sector na nosa comunidade son a xornada
completa, vinte puntos menos que en comunidades eminentemente turísticas
como pode ser Baleares, na que o 90 % dos contratos laborais asinados son a
xornada completa.
Ademais trátase dun sector fortemente feminizado, de cada tres empregos dous
son desempeñados por mulleres en Galicia, a diferencia doutras comunidades
autónomas nas que existe maior paridade na contratación laboral. Recordando
neste senso que as mulleres cobran neste sector o 80 % cos homes.
Unicamente se conseguirá encarar a recuperación de xeito sostible e diminuír os
niveis de desigualdade e pobreza, facendo unha aposta clara por factores que
permitan á economía crecer a medio e longo prazo e que mellore as rendas dos
traballadores e traballadoras.
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A realidade é que o emprego crece, pero resulta fundamentalmente un emprego
temporal, a tempo parcial ou en precario, que condiciona o benestar das
traballadoras e dos traballadores que o exercen.

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a adoptar no primeiro trimestre
do 2019 unha estratexia a favor da estabilidade no emprego no sector turístico
galego, que loite contra a precariedade laboral e permita combater a fraude na
contratación temporal.

Pazo do Parlamento, 20 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 20/12/2018 13:28:25
Noela Blanco Rodríguez na data 20/12/2018 13:28:36
Julio Torrado Quintela na data 20/12/2018 13:28:44
Jóse Manuel Pérez Seco na data 20/12/2018 13:28:51
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

Este grupo parlamentario vén denunciando reiteradamente e poñendo de
manifesto as limitacións das medidas da seguridade marítima existentes, e unha
vez máis temos que lamentar desgraciados sinistros mariños con perda de vidas
humanas, tal e como os que aconteceron nas últimas 24 horas, e que non fan máis
ca reflectir a tendencia crecente que se amosa nos últimos anos e a febleza da
seguridade.

No que vai do século XXI, acadamos case os 100 sinistros, sendo os anos 2011 e
2013 os de maior sinistralidade. Como se evidenciou nos distintos debates,
existen distintas posibilidades para mellorar a seguridade das embarcacións, entre
elas, sistemas para manter as embarcacións a flote no caso de accidentes
marítimos ou sistemas individuais de localización. Neste sentido aprobouse no
Parlamento o día 10 de maio de 2016 unha resolución que contemplaba a
instalación de mecanismos antiafundimento.
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A escasa información oficial da que dispoñemos sobre as causas que motivaron
estes accidentes, o descoñecemento do nivel de execución do Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 e do control existente sobre as medidas de seguridade a bordo,
o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición
non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a abrir unha investigación con
carácter inmediato sobre as causas que provocan o alto índice de naufraxios nas
costas galegas e, consecuentemente, establecer as medidas necesarias de
seguridade para reducir esta alta sinistralidade e a perda de vidas humanas.

Pazo do Parlamento, 20 de decembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 20/12/2018 16:55:43
Patricia Otero Rodríguez na data 20/12/2018 16:55:56
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Mesa do 27.12.2018
A Mesa acorda a admisión a trámite coa substitución na parte
resolutoria da expresión “...insta ao presidente de Portos de
Galicia...” por “...insta a Xunta de Galicia para que requira ao
presidente de Portos de Galicia que deixe...”

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno, relativa á paralización por Portos de Galiza do
convenio de colaboración remitido ao Concello de Moaña, onde se autorizaba ao propio
concello a levar a cabo as obras necesarias para rematar o paseo marítimo de Domaio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O litoral de Domaio foi estragado polas terras procedentes dos desmontes cando
se estaba a construír a ponte de Rande e a autoestrada AP-9. Durante moitos anos foi
depositario de terras e escombros convertendo a zona nun vertedoiro abandonado, a
pesares de que dende o Concello e por parte d@s veciñ@s sempre mantiveron unha
reclamación de ordenación e urbanización aos seus titulares: Autoridade Portuaria de
Vigo e Portos de Galiza.
E si facemos historia das reclamacións do concello de Moaña diante dos
distintos presidentes da Autoridade Portuaria de Vigo, destacamos o compromiso
CSV: REXISTRO-Bazh212vz-8
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adquirido por Abel Caballero, que nunca se levou a cabo ou a inauguración da primeira
fase de Corina Porro alegando o seu compromiso con Domaio, lugar especial para ela
pois era a onde ía a misa e a comprar o pan, e tampouco cumpriu o prometido.
En todo este tempo o único presidente serio, responsable e cumpridor que o
concello de Moaña recoñece como impulsor desta ordenación é a Jesús Paz presidente
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

da Autoridade Portuaria de Vigo entre o 2007/2009. El foi o que recolleu a demanda @s
veciñ@s e concello, mandou realizar o proxecto e executou a primeira fase aínda que
despois foron outras a que o inauguraron.
A urbanización deste paseo marítimo realizouse na parte competencia da
Autoridade Portuaria de Vigo en dúas fases, quedando pendente o tramo pertencente a
Portos de Galicia, entre o Multiusos (Club de Xubilados) e a rampla de varada e
reparación dos viveiros flotantes (bateas). Un espazo duns 200 metros que están dentro
do dominio portuario de Portos de Galiza e que a pesares de múltiples xestión nunca se
executou por ser competencia de Portos de Galiza.
O concello de Moaña despois de moito insistir conseguiu manter unha reunión
con Portos de Galiza para darlle unha solución acaída a este tramo sen resolver e a
pesares da dilación e falta de interese por parte do seu presidente, que abandonou a
reunión, seguiu insistindo e logrou o 19 de outubro de 2018 que o director portuario
Ignacio Villar, lles remitirse por indicación do seu presidente José Juan Durán o
convenio autorizando a ordenación e execución de dita obra. Convenio que foi
autorizado pola Comisión de goberno e asinado pola alcaldesa, sendo remitido a Portos
de Galiza para a súa confirmación.
A Deputación tamén aprobou o seu financiamento o 5 de novembro de 2018,
que cun custe de 100.000 euros fora presentado ao Plan Concellos da Deputación. Esta
sería a definitiva fase dun paseo marítimo que tivo a primeira actuación no 2007, a
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segunda no 2013 e que aínda está pendente rematalo.
O proxecto de ordenación elaborado polo concello de Moaña neste tramo segue
os mesmos criterios que o paseo actual: habilitar unha liña peonil e carril bici na fronte
marítimo e un aparcamento para o uso do Multiusos (Club de Xubilados) con
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capacidade para 50 prazas. E unicamente unir o espazo do Multiusos coa zona rodada
do porto.
Cal non sería a sorpresa que despois de ser aprobado o convenio polo concello
de Moaña e remitilo a Portos de Galiza é o propio presidente, o señor José Juan Durán
comunica ao concello que non procede de momento a firma do convenio por estar
Portos de Galiza pendente de clarificar a delimitación competencial coa Autoridade
Portuaria e por outro lado estar pendente da solución técnica de entronque do final do
paseo peonil coa zona de tráfico rodada que debe conectar coa PO-551.

Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego a presentar a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Presidente de Portos de Galiza a que deixe de
obstaculizar o proxecto do Concello de Moaña para ordenar e urbanizar o paseo
marítimo de Domaio e proceda a asinar o convenio acordado entre as dúas
administracións para poder proceder a executar o mesmo.”
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Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 18/12/2018 12:17:38

Xosé Luis Bará Torres na data 18/12/2018 12:17:43

Noa Presas Bergantiños na data 18/12/2018 12:17:46

Olalla Rodil Fernández na data 18/12/2018 12:17:50

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/12/2018 12:17:55
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Ana Pontón Mondelo na data 18/12/2018 12:17:58
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Paula
Quinteiro Araújo e Flora Miranda Pena, ao abeiro do artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate na Comisión 8ª, referente as medidas en materia de desemprego xuvenil
no sector pesqueiro.

Exposición de motivos

Sendo a pesca un sector clave para a economía galega é inadmisible os datos que
devastan o país. Existe unha taxa de paro xuvenil dun 23,8% pero, en cambio, a
porcentaxe de mozos entre 16 e 24 anos que traballan no sector pesqueiro é tan
só dun 0,3 en contraste cos maiores de 45 anos, que supoñen o 8,9%.
O Goberno autonómico parece non ser consciente, a pesar das súas múltiples
declaracións alegando a importancia de dotar de fondos ó sector, da relevancia
destes datos desoladores que imposibilitan de forma directa o relevo xeracional
que haberá de producirse para o correcto desenvolvemento da pesca, do
contrario, esta estará en perigo en Galicia.
Neste ano as partidas destinadas a axudas aos mozos pesqueiros no programa
“Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura”
víronse reducidas en 185.000€ con respecto ao ano anterior, isto amósase
incomprensible posto que a taxa de ocupación no sector pesqueiro era un 3,6
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maior en 2017 ca en 2018. A pesar disto hai que recordar que no ano 2017
deixáronse sen executar o 63% do orzamento destinado a este mesmo plan.
Ademais de reducir os cartos e esta partida de forma considerable, este ano
tampouco estes cartos foron destinados a lograr os obxectivos previstos, se non
que foron redirixidos a outro programa (723 B) en concepto de medidas á
comercialización.

136838

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:

-

Investir a totalidade dos cartos que foron prometidos á partida inicial (723
A) para a axuda aos mozos do sector pesqueiro.

-

Incrementar os recursos e plans para mellorar e facilitar a incorporación de
xente moza ao sector do mar.

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2018.

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Flora Miranda Pena
Luís Villares Naveira
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Deputadas e voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 14/12/2018 13:03:01

136839

Flora María Miranda Pena na data 14/12/2018 13:03:08
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Luis Villares Naveira na data 14/12/2018 13:03:17
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo
López, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate na Comisión 4ª.

O concello de Sada conta, neste momento, con tres centros de educación infantil
e primaria (os CEIP Plurilingüe O Mosteirón, Sada y sus Contornos e Pedro
Barrié de la Maza) e unha única escola de educación infantil, a EEI de Carnoedo.
Os centros anteriormente citados, agás o CEIP Sada y sus contornos, están
situados na zona rural do concello, dando servizo deste xeito aos 1.435 nenos e
nenas de idades comprendidas entre os tres e os doce anos, que segundo datos do
Instituto Galego de Estatística viven no concello, dos que 405 son de Educación
Infantil.
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén
procedendo ao peche de centros educativos situados en contornos rurais nos
últimos anos sen ter en conta as previsións sobre o mantemento do número
mínimo de alumnos máis alá de que, puntualmente, non se acaden os alumnos
necesarios.
A grave crise demográfica que sufre Galicia e que afecta fundamentalmente ao
mundo rural, supón necesariamente a perda de alumnos e a conseguinte redución
de unidades nos centros educativos, incluso o peche dalgún deles, o que da lugar
a situacións graves que deberan ser corrixidas á maior brevidade, posto que se
trata dun asunto de País.
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A redución de oferta educativa nos concellos afonda, aínda máis, no progresivo
desmantelamento de servizos públicos, como xa ten denunciado en repetidas
ocasións este Grupo Parlamentario.
Neste caso, dáse a situación excepcional de que a Administración educativa ven
de anunciar que a EEI de Carnoedo non continuará en funcionamento despois das
vacacións de nadal, é dicir no mes de xaneiro de 2019, pese a ter iniciado o actual
curso 2018/2019; unha situación da que non se coñecen precedentes e que ten
como única explicación o aforro dunha praza docente.
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Grupo Parlamentario

Se a consideración exclusivamente económica da prestación do servizo escolar é
unha forma evidente de non manter unha aposta firme polo País, o feito de
pechar a medio curso unha escola carece de cualificación.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

De feito, o Concello de Sada vén de asinar o día 5 de decembro unha declaración
institucional na que se compromete a manter a unidade de acción para impulsar
todas as alternativas dirixidas a potenciar a educación pública e instar á Xunta de
Galicia a retirar a decisión de pechar este curso a EEI de Carnoedo; a dita
declaración institucional foi asinada por todos o grupos políticos con
representación no Concello.
Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
1º) Manter en funcionamento a EEI de Carnoedo, no concello de Sada durante o
curso 2018/2019.
2º) Analizar a previsión de matrícula permitido, a tales efectos, a apertura do
prazo de preinscrición establecido na normativa vixente para esta EEI no curso
2019/2020.

Pazo do Parlamento, 14 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 14/12/2018 13:08:11
Maria de la Concepción Burgo López na data 14/12/2018 13:08:20
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada, Luís Manuel Álvarez Martínez, María Concepción
Burgo López e Juan Manuel Díaz Villoslada, a través do portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª.

No ano 2008 foi autorizado pola entón Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria a sinatura dun convenio entre a Consellería, o Concello de Sada e a
ANPA As Mariñas do hoxe denominado CEIP Sada y sus contornos, no Consello
da Xunta de Galicia celebrado o día 11 de decembro de 2008.
O dito convenio tiña como obxectivo a prestación do servizo de comedor escolar
para o alumnado do CEIP Sada y sus contornos no IES Mosteirón. Ese convenio
establecía que:
1º) Os medios materiais e persoais dos que dispoñía o IES de Mosteirón
permitían utilizar as súas instalacións para proporcionar o servizo de
comedor escolar ao alumnado do CEIP de Sada (hoxe CEIP Sada y sus
contornos).
2º) O Concello de Sada comprometíase a contratar e financiar o servizo de
transporte, de ida e volta, entre ambos os centros educativos.
3º) A colaboración desinteresada da ANPA, xa que esta, no caso de non haber
persoal docente interesado, asumiría o coidado e a atención dos alumnos
procedentes do CEIP de Sada na utilización do servizo de comedor escolar no
IES de Mosteirón.
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A adecuación deste novo servizo á necesidade de que cada vez máis familias
deban conciliar a vida laboral e familiar é evidente e xustifica por si mesma a
continuidade, a día de hoxe, da vixencia desta organización.
Tanto é así que as propias normas de funcionamento do comedor escolar do IES
Mosteirón (protocolo de funcionamento) establecen que “O ámbito de aplicación
deste regulamento comprende aos usuarios de tres centros educativos: IES
Mosteirón, CEIP O Mosteirón e CEIP Sada e Contornos, con alumnado de Ed.
Infantil, Ed. Primaria e ESO.”
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E pese á satisfacción das familias do CEIP Sada y sus contornos, véñense
detectando e producindo incidencias na prestación do servizo que están
motivadas pola falta puntual do persoal colaborador necesario; esta situación da
lugar a que, de xeito puntual, se deba suspender o servizo de comedor escolar
como ocorreu o día 11 de decembro de 2018.
O propio CEIP Sada y sus contornos tense dirixido á Secretaría Xeral Técnica
da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional expoñendo
esta circunstancia é, á súa vez, propoñendo solucións. Así, poñen de manifesto
que:
1º) Cada curso a dispoñibilidade de persoas colaboradoras vai a menos, ou
deixan de colaborar cando se lles presenta unha oferta laboral, e non aparecen
persoas que as substitúan. Tampouco hai persoal docente que estea interesado en
colaborar no servizo de comedor.
2º) Esta situación podería ocasionar que non se dispuxese de persoas
colaboradoras puntualmente, poñendo en risco a prestación ao servizo, polo que
se deberían adoptar as medidas que garantan o normal funcionamento dun
servizo indispensable para as familias usuarias.
3º) Solicítase a contratación dos labores de atención ao alumnado establecendo
un mecanismo que garanta que cando non se teña dispoñibilidade de persoal
colaborador voluntario se facilite por parte dunha empresa e así garantir o normal
funcionamento do servizo de comedor escolar neste centro.
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E a anterior petición faise sobre o establecido na lexislación vixente, en concreto
no artigo 9.4 do Decreto 132/2013, no que establece que cando as circunstancias
de feito existentes nos centros que presten servizo de comedor escolar o
determinen poderase recorrer á contratación dos labores de atención do alumnado
comensal con empresas de servizos, de xeito que se non houbese persoas
colaboradoras suficientes poderíase complementar co persoal contratado para así
garantir o normal funcionamento do servizo de comedor escolar.

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que, empregando as previsións
existentes na normativa vixente, garanta a normalidade na prestación do servizo
de comedor ao alumnado do CEIP Sada y sus contornos.
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Pazo do Parlamento, 17 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/12/2018 11:06:54
Maria de la Concepción Burgo López na data 17/12/2018 11:07:03
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 17/12/2018 11:07:14
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/12/2018 11:07:24
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ferroatlántica é unha das industrias electrointensivas existentes en Galiza.
A día de hoxe este tipo de industria ten unha parte moi relevante dos seus custos
de produción no consumo enerxético, o que está a xerar unha grande
inestabilidade marcada non só polo alto prezo da enerxía, senón polas mudanzas
que se veñen posto en práctica no sistema de interrumpibilidade no último ano e
medio, que veu a engadir máis incerteza aínda da que xa caracterizaba o
mecanismo.
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A xestión da interrompibilidade está recollida na lei 24/2013, do 26 de
decembro, do sector eléctrico, que introduce 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
1
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medidas ao recoñecemento dos custos para a posta en práctica. 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 periodo de
entrega comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.”
En Galiza hai varias empresas electrointensivas nunha situación crítica
despois desta poxa. Cómpre recordar que os incentivos sufriron un drástico
descenso. Por exemplo, se o prezo medio para o 1º semestre 2018 foi de 143.393
euros /MW para o 1º semestre 2019 a resultante é a metade, 77.807 euros/MW.
Alén do delicado caso de Alcoa, coa ameaza de peche da factoría da
Coruña, mais tamén polas derivadas que poida ter a respecto das unidades da
Mariña. Outra das máis importantes é Ferroatlántica, que vén de anunciarlle ao
seu cadro de persoal en Sabón un ERE polo malo resultado da poxa. Máis aínda,
cómpre recordar que estamos a falar dunha empresa que obtén parte dos seus
importantes beneficios anuais grazas á explotación dos nosos recursos naturais,
por exemplo na mina de Serrabal onde obtén unha materia prima excepcional ou
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no centro de Cee mediante a explotación hidráulica.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego consideramos
que estamos diante dunha situación excepcional que require dunha forte
intermediación por parte das administracións para evitar que o modelo de
industria colonial que se ten aplicado, sumado ao irracional sistema de xestión
eléctrica supoñan novas perdas en materia de emprego e tecido industrial.
2
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a:
1. Solicitar do grupo Ferrotlántica-Ferroglobe a retirar a ameaza de ERE
sobre calquera dos seus centros de produción situados en Galiza e
comprometerse co mantemento dos investimentos e postos de traballo en Galiza.
2. Constituír unha mesa de seguimento estábel participada polos sectores
dependentes das poxas de interrompibilidade -cando menos organizacións
sociais, representatividade das empresas, administración galega- de cara a
analizar as posíbeis repercusións para Galiza das poxas de interrompibilidade,
elaborar propostas para a súa modificación así como impulsar a planificación no
desenvolvemento industrial e na fixación de emprego.
3. Defender a mudanza do o actual sistema de poxas por un sistema de
tarifa industrial que sexa estábel no tempo e con variacións predicíbeis para a
subministración da industria electrointensiva, que se poderá acoller sempre e
cando cumpran as seguintes condicións cuxo desenvolvemento debe ser acordado
CSV: REXISTRO-TdxKSvBaR-5
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por parte do Estado coas comunidades produtoras:
1. Obriga de realización de investimentos periódicos que garantan
a viabilidade e modernización dos procesos produtivos, así como obriga
de mantemento do emprego e do nivel adquisitivo dos cadros de persoal.
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2. Obriga de presentación dun Plan de Desenvolvemento
Industrial por cada período de cinco anos, para cuxa revisión anual
deberán ser arbitrados mecanismos de seguimento por parte da
administración.”

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 17/12/2018 11:22:57

María Montserrat Prado Cores na data 17/12/2018 11:23:03
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Ana Pontón Mondelo na data 17/12/2018 11:23:05

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/12/2018 11:23:07

Olalla Rodil Fernández na data 17/12/2018 11:23:09
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A psicoloxía clínica é un servizo totalmente abandonado polo SERGAS. Dende a
década dos 90 na que comezou a incorporarse á rede pública, nunca foi
suficientemente atendida e dotada dos medios suficientes para levar a cabo un servizo
de calidade, deixando en mas do sobreesforzo das psicólogas e psicólogos a prestación
sanitaria nesta materia.
As e os profesionais da psicoloxía clínica levan anos reclamando o que consideran
demandas ás que se debe atender con urxente necesidade. A contratación de máis
persoal despois de que na última década unicamente foran convocadas 3 prazas, un
número totalmente insuficiente, principalmente se temos en conta o aumento de
enfermidades que precisan de atención psicolóxica e que na actualidade están a
abordarse a través da farmacoloxía, tal e como ten recoñecido o Goberno. Neste
sentido, resulta tamén totalmente necesario incorporar ao servizo de psicoloxía clínica
na atención primaria, tal e como se está comezando a levar a cabo en outras
comunicades como Asturias ou Aragón. Urxe cambiar a dinámica de traballo no
CSV: REXISTRO-by5GKq4fe-5
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Servizo Galego de Saúde en relación á psicoloxía clínica, que non conta ni con
servizos propios.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

136851

-

Incrementar a contratación de facultativos especialistas en psicoloxía clínica a
través dunha Oferta Pública de Emprego.

-

Incorporar a psicoloxía clínica nos servizos de Atención Primaria.

-

Crear servizos propios de sicoloxía clínica no Servizo Galego de Saúde.

-

Eliminar a limitación de acceso á especialista en psicoloxía clínica dende
atención primaria.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 17/12/2018 12:35:36
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Eva
Solla Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 5.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A Organización Mundial da Saúde leva xa advertindo dende o ano 2000 da
necesidade de avanzar nunha axeitada distribución das tarefas entre as e os
profesionais sanitarios, unha cuestión que non tivo unha aplicación global en
España e que actualmente produce un déficit en relación ao recoñecemento e
formación de determinadas titulacións como pode ser a das Técnicas e Técnicos
en Coidados de Enfermería.
Respecto a este título, no ano 2005 o Instituto Nacional de Cualificaciones,
emitiu un informe no que consideraba

que debía aumentar un nivel de

cualificación, pasando do nivel 2 ao nivel 3, ao considerar que dita formación
profesional require da competencia dun conxunto de actividades profesionais que
precisan dun dominio de diversas técnicas.
Con todo, a evolución desta titulación atópase estancada tomando de referencia
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para a súas función unha norma do ano 73 que non foi adaptada á realidade
actual e que está a quedar totalmente obsoleta.
Ademais, en relación á categoría profesional, o Estatuto Básico do Empregado
Público, na súa disposición transitoria 3º, que despois de máis de dez anos en
vigor, perde completamente todo o seu carácter de transitoria ao parecer que
pode ser prorrogada sine die, provoca un bloqueo no recoñecemento da categoría

136853

e polo tanto da aplicación do artigo 76 do propio Estatuto, enmarcando a
titulación nunha categoría inferior para a que se precisa unicamente o graduado
escolar ou a Educación Secundaria Obrigatoria.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno central
para:
-

Promover a regulación coordinada de funcións das e dos Técnicos de
enfermería adaptando a normativa á realidade actual.

-

Derrogar o disposición transitoria 3º do EBEP, aplicando o artigo 76 do
propio texto.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2018.

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

CSV: REXISTRO-3tDg8nYxg-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 17/12/2018 12:43:56
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión, relativa á paralización por Portos de Galiza do
convenio de colaboración remitido ao Concello de Moaña, onde se autorizaba ao propio
concello a levar a cabo as obras necesarias para rematar o paseo marítimo de Domaio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O litoral de Domaio foi estragado polas terras procedentes dos desmontes cando
se estaba a construír a ponte de Rande e a autoestrada AP-9. Durante moitos anos foi
depositario de terras e escombros convertendo a zona nun vertedoiro abandonado, a
pesares de que dende o Concello e por parte d@s veciñ@s sempre mantiveron unha
reclamación de ordenación e urbanización aos seus titulares: Autoridade Portuaria de
Vigo e Portos de Galiza.
E si facemos historia das reclamacións do concello de Moaña diante dos
distintos presidentes da Autoridade Portuaria de Vigo, destacamos o compromiso
CSV: REXISTRO-Zivrx4I3q-9
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adquirido por Abel Caballero, que nunca se levou a cabo ou a inauguración da primeira
fase de Corina Porro alegando o seu compromiso con Domaio, lugar especial para ela
pois era a onde ía a misa e a comprar o pan, e tampouco cumpriu o prometido.
En todo este tempo o único presidente serio, responsable e cumpridor que o
concello de Moaña recoñece como impulsor desta ordenación é a Jesús Paz presidente
1
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da Autoridade Portuaria de Vigo entre o 2007/2009. El foi o que recolleu a demanda @s
veciñ@s e concello, mandou realizar o proxecto e executou a primeira fase aínda que
despois foron outras a que o inauguraron.
A urbanización deste paseo marítimo realizouse na parte competencia da
Autoridade Portuaria de Vigo en dúas fases, quedando pendente o tramo pertencente a
Portos de Galicia, entre o Multiusos (Club de Xubilados) e a rampla de varada e
reparación dos viveiros flotantes (bateas). Un espazo duns 200 metros que están dentro
do dominio portuario de Portos de Galiza e que a pesares de múltiples xestión nunca se
executou por ser competencia de Portos de Galiza.
O concello de Moaña despois de moito insistir conseguiu manter unha reunión
con Portos de Galiza para darlle unha solución acaída a este tramo sen resolver e a
pesares da dilación e falta de interese por parte do seu presidente, que abandonou a
reunión, seguiu insistindo e logrou o 19 de outubro de 2018 que o director portuario
Ignacio Villar, lles remitirse por indicación do seu presidente José Juan Durán o
convenio autorizando a ordenación e execución de dita obra. Convenio que foi
autorizado pola Comisión de goberno e asinado pola alcaldesa, sendo remitido a Portos
de Galiza para a súa confirmación.
A Deputación tamén aprobou o seu financiamento o 5 de novembro de 2018,
que cun custe de 100.000 euros fora presentado ao Plan Concellos da Deputación. Esta
sería a definitiva fase dun paseo marítimo que tivo a primeira actuación no 2007, a
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segunda no 2013 e que aínda está pendente rematalo.
O proxecto de ordenación elaborado polo concello de Moaña neste tramo segue
os mesmos criterios que o paseo actual: habilitar unha liña peonil e carril bici na fronte
marítimo e un aparcamento para o uso do Multiusos (Club de Xubilados) con
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capacidade para 50 prazas. E unicamente unir o espazo do Multiusos coa zona rodada
do porto.
Cal non sería a sorpresa que despois de ser aprobado o convenio polo concello
de Moaña e remitilo a Portos de Galiza é o propio presidente, o señor José Juan Durán
comunica ao concello que non procede de momento a firma do convenio por estar
Portos de Galiza pendente de clarificar a delimitación competencial coa Autoridade
Portuaria e por outro lado estar pendente da solución técnica de entronque do final do
paseo peonil coa zona de tráfico rodada que debe conectar coa PO-551.

Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego a presentar a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en comisión:
“O Parlamento de Galiza insta ao Presidente de Portos de Galiza a que deixe de
obstaculizar o proxecto do Concello de Moaña para ordenar e urbanizar o paseo
marítimo de Domaio e proceda a asinar o convenio acordado entre as dúas
administracións para poder proceder a executar o mesmo.”

CSV: REXISTRO-Zivrx4I3q-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 18/12/2018 12:17:09

Ana Pontón Mondelo na data 18/12/2018 12:17:15

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/12/2018 12:17:17

Olalla Rodil Fernández na data 18/12/2018 12:17:18

Noa Presas Bergantiños na data 18/12/2018 12:17:20
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Xosé Luis Bará Torres na data 18/12/2018 12:17:23
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e das súas deputadas, Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo,
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e María Dolores Toja Suárez, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 1ª.

No pleno municipal de Betanzos deste 17 de decembro aprobouse por
unanimidade unha moción para tratar de paliar a delicada situación económica
do club de piragüismo Ría de Betanzos, que comezou a súa andadura no ano
1983.
A moción municipal lembra como a entidade instalouse nun pequeno almacén
situado na praza de Enrique IV para, posteriormente, ocupar unha das naves
municipais localizadas no barrio da Ribeira. Neste emprazamento a entidade
desenvolveu a súa actividade ata o ano 2014.
O traballo fundamental da entidade céntrase na formación deportiva dos nenos e
das nenas que conforman a estrutura de base do club. Este traballo vese reflectido
en que o Club Ría de Betanzos é o único club de piragüismo da provincia da
Coruña cualificado de Alto Nivel pola Xunta de Galicia, séndoo durante 5 anos
consecutivos.

CSV: REXISTRO-SOKdowgVR-8
Verificación:
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A Xunta de Galicia concluíu a construción dun edificio no Porto de Betanzos
para albergar a sede do club no ano 2013 e no mes de febreiro de 2015
outorgoulle ao club unha concesión administrativa pola ocupación da parcela
existente de 714,45 metros cadrados na que se localiza o dito edificio de
superficie de 1.110 metros cadrados.
Esta concesión administrativa implícalle ao club afrontar uns gastos pola taxa
anual de 12.000 € (a pesar da bonificación do 90 %), máis o Imposto de Bens
Inmobles e consumos eléctricos e de auga cun recargo do 20 % do gasto por
parte da entidade Portos de Galicia.
A moción recoñece que a entidade mellorou con esta nova instalación, pero ben é
certo que os gastos que ten que afrontar creceron de forma exponencial, tendo
que destinar as subvencións concedidas polas distintas administracións (Concello
de Betanzos, Deputación Provincial da Coruña e Xunta de Galicia) a sufragar
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estes custos no canto de poder destinalos directamente á educación deportiva dos
nenos e das nenos que conforman o club.

Polo exposto, e considerando a moción aprobada polo Pleno Municipal de
Betanzos na súa sesión do 17 de decembro de 2018, o Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que realice as xestións
oportunas para que o Club Náutico Ría de Betanzos non teña que afrontar custos
pola concesión administrativa do uso do edificio, nin o Imposto de Bens
Inmobles nin o recargo do 20% dos consumos de auga e electricidade que lle
impón Portos de Galicia.

Pazo do Parlamento, 18 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 18/12/2018 16:41:12
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/12/2018 16:42:09
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/12/2018 16:42:18
María Dolores Toja Suárez na data 18/12/2018 16:42:22
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 18/12/2018 16:42:33
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres
López, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a
través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior.
Exposición de motivos
O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do Estado Social e
Democrático de Dereito. As decisións xudiciais penais deben ser xustas,
imparciais e equitativas e xulgar con perspectiva de xénero implica identificar,
para erradicalos, os estereotipos negativos que determinan un rato desigual, os
prexuízos e as preconcepcións individuais e colectivas sobre as capacidades e os
roles das mulleres.
Nos últimos tempos, asistimos a un movemento de críticas, basicamente
negativas, a algunhas sentenzas penais por non seren ditadas con perspectiva de
xénero (o caso de “La Manada” é paradigmático). Escoitamos e lemos que as
sentenzas en xeral, e cando afectan ás mulleres en maior medida, son machistas,
androcéntricas e ditadas por persoas sen formación en perspectiva de xénero.

CSV: REXISTRO-hnk24ZLNh-5
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Segundo as persoas expertas, varias medidas poderían resultar efectivas para
erradicar os estereotipos negativos sobre as mulleres nas resolucións xudiciais:
1. O uso dunha linguaxe que non considere ás mulleres meros obxectos (así o
indica o “Informe sobre a linguaxe non sexista no Parlamento Europeo”
aprobado pola decisión Grupo de Alto Nivel sobre Igualdade de Xénero e
Diversidade, de 13 de febreiro de 2008).
2. A atención ás recomendacións da Comisión de Modernización da Linguaxe
Xurídica, no senso de que todas as resolucións xudiciais se redacten cunha
linguaxe clara, igualitaria, non sexista, respectuosa, gramatical e
sintacticamente correcta e de redacción eficaz.
3. A aplicación do Convenio de Istambul (en vigor dende 2014) e da Lei
4/2015, do Estatuto da Vítima.
4. A aplicación da Psicoloxía Forense Experimental. Porque, fronte a unha
estendida doutrina xurisprudencial que busca só a credibilidade da vítima
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de violencia machista e que a súa testemuña sexa persistente, prolongada
no tempo e sen contradicións, hai outra máis, digamos nova, que entende
que a esixencia deste tipo de relatos pode que só revele unha boa memoria
retentiva e que resultaría máis axeitado acudir á experiencia derivada da
aplicación da Psicoloxía Forense Experimental, que considera a memoria,
non un rexistro mecánico de información, senón un elemento activo,
reconstrutivo e sometido á influencia de factores que poden levar ás
testemuñas (mulleres incluídas) a cometer erros. Polo tanto, esa testemuña
é fundamental.
En Galicia, o Instituto de Medicina Legal (Imelga) é un órgano da
Administración de xustiza que ten por misión prestar asistencia técnica aos
xulgados e fiscalías en materia de medicina forense. Integrado por persoal médico
forense, técnico e auxiliar, ten a súa sede en Santiago de Compostela e os seus
centros de traballo situados nesta cidade e en Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense,
Pontevedra e Vigo. O Imelga emite os informes que lle son requiridos polas
autoridades xudiciais e fiscais en todos os aspectos medicolegais e a intervención
de psicólogos no Servizo de Clínica, incluídas as Unidades de Valoración.
A psicoloxía forense experimental (unha das medidas que podería axudar a
erradicar os estereotipos negativos sobre as mulleres nas resolucións xudiciais)
entende que a primeira testemuña é a máis veraz porque, normalmente, se fixo
con poucas interferencias e sen datos suxeridos por outras persoas. Esa psicoloxía
forense experimental aplícase polos equipos do Imelga, polas Unidades de
Valoración en concreto e, máis en concreto, polas persoas forenses que se
encargan desa primeira intervención e, polo tanto, desa primeira testemuña. Eses
profesionais da Medicina son as persoas que farán o informe a remitir á
autoridade xudicial, documento básico para fundamentar que as resolucións
xudiciais non conteñan estereotipos negativos sobre as mulleres.
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O anterior significa dúas cousas:
1. Que, para axudar eficazmente a que as resolucións xudiciais non conteñan
estereotipos negativos sobre as mulleres, o tempo de emisión dese informe
debería ser o máis inmediato posible.
2. E que, consecuentemente, o número de equipos debería ser suficiente.
Pola contra, a realidade galega é que, dos sete equipos que existen, Pontevedra e
A Coruña necesitan con urxencia máis profesionais e que, aínda que o número de
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asuntos na nosa comunidade non xustifica un equipo exclusivo, se existise, os
informes emitidos serían absolutamente inmediatos.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, tendo como fin último axudar
eficazmente a que as resolucións xudiciais conteñan perspectiva de xénero a
través da aplicación da experiencia da Psicoloxía Forense Experimental, a:
1. Que o tempo de emisión dos informes das Unidades de Valoración do Imelga
sexa o máis inmediato posible e, en todo caso, non superior ao tempo de 15 días
dende a primeira testemuña da muller.
2. Que se dote de máis profesionais aos equipos do Imelga de Pontevedra e de A
Coruña, de maneira que teñan a mesma ratio de profesionais que os outros 5
equipos de Galicia.
3. Que se estude a creación dun equipo exclusivo de Unidades de Valoración
Integral do Imelga en Galicia.

Pazo do Parlamento, 17 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/12/2018 16:51:28
María Luisa Pierres López na data 18/12/2018 16:51:35
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 18/12/2018 16:51:40
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/12/2018 16:51:45
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 18/12/2018 16:51:48
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández
Fernández e José Manuel Pérez Seco, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 7.ª, Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes.
Exposición de motivos
No ano 2007, a Consellería de Medio Rural aprobaba as bases definitivas da
concentración parcelaria Meavía-Quintillán, no concello de Forcarei
(Pontevedra), que afectou a 2.169 hectáreas, 13.283 fincas de 704 persoas
propietarias. Coa concentración, pasaron a ser só 1.807 fincas, de maneira que
cada dono pasou a ter un promedio de 19 fincas e cunha superficie total de 1.590
metros cadrados. En 2016, a consellería facía efectivos os actos de toma de
posesión das fincas e anunciaba a entrega dos títulos de propiedade. En 2018,
eses títulos aínda se estaban adecuando á Lei hipotecaria. Hoxe, xa case en 2019,
di a consellería que se van rematar os trámites administrativos para a entrega
deses títulos e que se reservará unha partida de máis de 300.000 euros nos
orzamentos de 2019 para rematar os traballos pendentes, que consisten en
camiños que quedan sen executar, moitos afectados que non teñen os accesos
axeitados ás súas fincas e moitas fincas que non están en condicións de ser
traballadas. De feito, hai dous camiños que nin sequera están comezados e moitos
accesos ás parcelas precisan movemento de terras, ademais de que todo o viario
secundario necesita intervención (o 40 por cento dos camiños están sen executar
ou mal executados).

CSV: REXISTRO-c86o0FK9Z-5
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O certo é que a Xunta de Galicia leva case 12 anos enredando con esta parcelaria
sen que os traballos se finalizasen definitivamente, mentres varios dos
beneficiarios desta parcelaria abandonaron a actividade agrogandeira.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, con relación á concentración
parcelaria Meavía-Quintillán, no concello de Forcarei (Pontevedra), a:
1. Aprobar unha modificación da partida presupostaria nos orzamentos de 2019
para rematar os traballos pendentes ata a cantidade de 600.000 euros.
2. Rematar os traballos pendentes na rede de camiños.
3. Executar as obras de acceso ás parcelas resultantes.
4. Axilizar a tramitación administrativa dos títulos de propiedade para a súa
entrega inmediata.

Pazo do Parlamento, 18 de decembro de 2018

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
José Manuel Pérez Seco
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/12/2018 18:19:56
Raúl Fernández Fernández na data 18/12/2018 18:20:02
Jóse Manuel Pérez Seco na data 18/12/2018 18:20:06
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Montserrat
Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, sobre a creación da
Autoridade Audiovisual e as medidas que prevé adoptar o Goberno galego ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei 9/2011 de medios públicos de comunicación audiovisual de Galiza prevé
na súa disposición derradeira quinta a creación da Autoridade audiovisual e fixa un
prazo de nove meses desde a entrada en vigor da devandita lei, para que a Xunta de
Galiza remita ao Parlamento un proxecto de lei que regule ou encomende as funcións da
autoridade audiovisual.
Este ente, de acordo co disposto no artigo 49 da mesma lei, ten como obxectivos
“avaliar se os novos servizos significativos que se pretendan incluír se axustan á misión
de servizo público encomendada e se alteran a competencia no mercado audiovisual” así
como determinar “un procedemento de control periódico do financiamento público que

CSV: REXISTRO-DKrzNKvhv-0
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reciba a Corporación RTVG, así como as medidas de reequilibrio necesarias para que o
seu destino sexa o estabelecido nesta lei”.
Así pois, a lexislación outorga á Autoridade audiovisual un labor de control
externo da CRTVG. Porén, desde a aprobación e entrada en vigor da Lei 9/2011 non foi
creada o que supón un incumprimento escandaloso da lei e unha distorsión no necesario
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control e seguimento que do medios de comunicación público debe levar a cabo non só
o Parlamento senón tamén o sector audiovisual.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en comisión:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a remitir ao Parlamento antes de rematar
o período de sesións o proxecto de lei de creación da Autoridade audiovisual previsto na
disposición derradeira quinta da Lei 9/2011 de medios públicos de comunicación
audiovisual de Galiza, contando coas achegas achegas do sector.”

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2018

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

Olalla Rodil Fernández na data 19/12/2018 10:11:04

María Montserrat Prado Cores na data 19/12/2018 10:11:09

Ana Pontón Mondelo na data 19/12/2018 10:11:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/12/2018 10:11:12

Noa Presas Bergantiños na data 19/12/2018 10:11:13
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Xosé Luis Bará Torres na data 19/12/2018 10:11:14
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Vázquez Verao e do seu deputado Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 5.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hoxe, día 18 de decembro, celébrase o día estatal da Esclerose Múltiple, a
enfermidade “das mil caras”.
A Esclerose Múltiple (EM) é unha enfermidade dexenerativa crónica do Sistema
Nervioso Central, autoinmune e que causa discapacidade progresiva e perda da
autonomía persoal. Nela existen dous tipos ou variantes: a Esclerose Múltiple
precoz, que se manifesta en brotes de duración aproximada de 24 horas, que
cursan cun proceso inflamatorio e que poden durar varios días, e a Esclerose
Múltiple progresiva na que os síntomas aparecen no tempo sen cursar ningunha
melloría.
É unha das enfermidades neurolóxicas máis comúns na poboación de entre 20 a
40 anos e, sobre todo, afecta a mulleres. O sistema inmunitario ataca ao
organismo, concretamente á mielina, que protexe ao cerebro e os primeiros
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síntomas son o formigueo, adormecemento dos membros, a perda de agudeza
visual, debilidade nas pernas e brazos, rixidez muscular, espasmos involuntarios,
falta de equilibrio, fatiga, dor, alteracións cognitivas, dificultades na fala, na
memoria, tremores e, en estadios máis avanzados, a perda da mobilidade,
postrando á xente nunha cadeira de rodas, con incontinencia, e rixidez.
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O diagnóstico a través dunha resonancia magnética con contraste permite ver a
actividade da enfermidade e comezar co tratamento e o exercicio de
rehabilitación, o máis innovador o OCRELIZUMAB, que logrou estabilizar a
enfermidade e retrasar a progresión da mesma.
A EM é unha desas enfermidades que ten unha prevalencia maior nas mulleres ca
nos homes nunha proporción de 2,5:1. A día de hoxe non se coñecen nin as
causas que a motivan nin hai unha cura, aínda que en Galicia a alta taxa de
persoas afectadas fai pensar nunca combinación de factores ambientais, xenéticos
e incluso dietéticos ou de hixiene, pero non están claros.
En Galicia afecta a máis de 3.000 persoas e sitúa ao noso país como unha zona de
alta frecuencia da enfermidade, situándose como a primeira causa de
discapacidade despois dos accidentes de tráfico. Xosé María Prieto especialista
reputado en Neuroloxía e responsable da Unidade de Esclerose Múltiple do
hospital Clínico Universitario de Santiago, de referencia a nivel estatal,
presentaba os datos dos estudos epidemiolóxicos, nos que se advirte do aumento
desta enfermidade no ano 2017, convertendo a Galicia nunha zona de alto risco e
de alta frecuencia da enfermidade, a máis alta do Estado, con nove novas
persoas diagnosticadas ao mes.
No que a evolución dos fármacos se refire, anteriormente buscábase diminución
do número de brotes ou episodios nos que se manifesta a enfermidade,
cambiando agora polo mantemento da funcionalidade do ou da paciente a nivel
de mobilidade e cognitivo. Esta mellora nos tratamentos permitiu alongar a
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esperanza de vida das persoas afectadas pola enfermidade en 10 anos.
Entre as principais reivindicacións das asociacións de pacientes con esclerose,
están as seguintes:
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1.- A reversión do recorte orzamentario dos fondos públicos que recibe a Rede
Española de Esclerose Múltiple, que representa o 10% do que reciben as redes de
investigadoras noutros países da UE.
2.- O acceso a un tratamento rehabilitador integral, personalizado, gratuíto e
continuado.
3.- O acceso equitativo aos tratamentos farmacolóxicos en todos os centros
hospitalarios, para que non se xeren desigualdades entre as persoas afectadas.
4.- O recoñecemento automático do 33% do grado de discapacidade unha vez
feito o diagnóstico, o que daría lugar a melloras, prestacións e recursos que
incidirían na mellora da calidade de vida das persoas.
5.- O compromiso por parte das empresas na adaptación dos postos de traballo.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Garantir o acceso equitativo aos tratamentos farmacolóxicos a todas persoas
con EM na rede sanitaria pública.
2. Garantir o acceso a tratamento rehabilitador e integral, personalizado, gratuíto
e continuado nas unidades de tratamento da Esclerose Múltiple de Galicia.
3. Dirixirse ao Goberno do Estado para aumentar o orzamento da Rede Estatal de
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Esclerose Múltiple para investigación das causas e tratamentos así como a cura
da EM nun 40%.
4. Dirixirse ao Goberno do Estado para recoñecer automaticamente o 33% de
grao de discapacidade a aquelas persoas ás que se lles comunique o diagnóstico
de EM.
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Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Deputado e Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 19/12/2018 10:31:55
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Luis Villares Naveira na data 19/12/2018 10:32:03
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 5ª, sobre as deficiencias no sistema
de calefacción do centro de saúde do Concello do Saviñao e as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 30 de novembro de 2018 a CIG denunciou publicamente que desde o día 26
dese mesmo mes o Centro de Saúde do Concello do Saviñao non conta coa temperatura
acaída e está por baixo do que debería.
Desde o Grupo municipal do BNG no Saviñao formuláronse preguntas dirixidas
ao alcalde para preguntar por esta situación tendo en conta, alén do máis, que hai dous
anos o concello instalou un "district heating" que alimenta de calefacción varios
edificios públicos a través de biomasa (pelets).
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O rexedor municipal asegurou ser moi consciente do problema e recoñeceu que
tiña queixas veciñais diarias mais que o persoal técnico municipal non era quen de pór a
funcional a devandita instalación de maneira correcta.
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Parlamento de Galiza
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15702 Santiago de Compostela
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Transcorridos máis de 15 días e coa persistencia do problema, desde o Grupo
parlamentar do BNG consideramos inadmisíbel que a situación continúe sen ser
arranxada especialmente tendo en conta os prexuízos que carrexa para a veciñanza.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a pór a disposición do Concello do
Saviñao os medios técnicos e humanos necesarios para garantir a temperatura acaída no
centro de saúde colaborando en todo o que sexa preciso para tal fin. Así mesmo, insta o
Goberno galego a asumir a xestión íntegra deste centro de saúde e a axilizar o
procedemento de construción da infraestrutura nova comprometida.”

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2018

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

2

136877

OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 19/12/2018 13:39:46

María Montserrat Prado Cores na data 19/12/2018 13:39:51

Ana Pontón Mondelo na data 19/12/2018 13:39:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/12/2018 13:39:54

Noa Presas Bergantiños na data 19/12/2018 13:39:55
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Xosé Luis Bará Torres na data 19/12/2018 13:39:57
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres
López, Abel Losada Álvarez, Luís Manuel Álvarez Martínez e Concepción
Burgo López, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
Exposición de motivos
En Pontevedra, no CEIP da Praza de Barcelos, hai un transformador eléctrico que
supostamente fora revisado hai 3 meses. Leva anos aí (dende os anos 80), os
mesmos que os pais levan pedindo que se saque (a Consellería de Educación ten
recibido da ANPA varias peticións de retirada). O transformador dá servizo ao
colexio, pero tamén ao aparcadoiro, aos comercios e ás vivendas que están na
zona, en total, 208 clientes.
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A ninguén se lle escapa que un transformador de tensión nun colexio é un perigo.
O martes pasado, cando ían ser as 2 da tarde, comezou a cheirar a queimado, polo
que os mestres decidiron sacar aos nenos á praza; 10 minutos despois, rexistrouse
un incendio nesta instalación, un curtocircuíto na rede de baixa tensión. Quedaron
sen luz a praza de Barcelos, os comercios de toda a mazá e medio colexio. Iso si,
o enxeñeiro que compareceu por Fenosa (agora UFD) dixo que non había perigo
e que o ían arranxar. “Existe vontade de ambas partes de retranquear o
transformador”, “O que sucedeu o martes foi un incidente sen gravidade e o
transformador é completamente seguro, está perfectamente controlado e cumpre
con todos os requisitos de seguridade” (non hai ningún criterio técnico ou de
seguridade que obrigue a retiralo da súa situación actual), “Tería que asumir o
custe da obra o solicitante”.
É dicir, concello ou consellería deberían pagar, segundo UDF, debendo facer
primeiro unha solicitude formal de reubicación e proposición de novo
emprazamento, sendo os técnicos os responsables de analizar a solución a
adoptar. Logo de estudar o cambio de situación e elaborar o proxecto técnico para
retiralo, será a Consellería de Industria a que dea a autorización pertinente para a
execución da obra, pois foi a consellería a que autorizou a alta deste
transformador no seu día.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a demandar á entidade Unión
Fenosa (UDF) a reubicación e proposición de novo emprazamento con relación
ao transformador eléctrico sito no CEIP de Barcelos, en Pontevedra, de maneira
que, como moi tarde, sexa retirado do centro escolar antes do remate do presente
curso escolar.

Pazo do Parlamento, 19 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Abel Losada Álvarez
Luís Manuel Álvarez Martínez
Concepción Burgo López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 19/12/2018 16:31:48
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María Luisa Pierres López na data 19/12/2018 16:31:54
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/12/2018 16:31:58
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 19/12/2018 16:32:04
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/12/2018 16:32:10
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/12/2018 16:32:15
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Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, sobre o proceso de retirada de
escudos franquistas na cidade de Lugo e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza
ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Escudos franquistas que permanecían nas fachadas de edificios públicos da
cidade de Lugo, incumprindo a Lei de Memoria Histórica, foron tapados polo
departamento correspondente da Xunta de Galiza.
A simboloxía franquista foi tapada atendendo ao cumprimento da Lei de
Memoria Histórica e, tamén, a un acordo plenario do Concello de Lugo. No mes de
decembro, o delegado da Xunta en Lugo anunciou procederá a destapar o escudo
franquista do IES Lucus Augusti despois de recibir unha comunicación do Concello de
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Lugo no que insta a tal actuación.
Segundo a información publicada nos medios de comunicación, o expediente foi
motivado por unha denuncia da Policía Local na que se alegaba o incumprimento dunha
norma de carácter municipal relacionada coas actuacións en fachadas de edificios
catalogados.
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A actuación de cuberta do escudo foi avaliada pola Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural, en resolución emitida o 28 de novembro de 2017, «pola que se
autoriza a intervención prevista na fachada do instituto» e indicaba que «obrigatoria,
por ser este un ben incluído no catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia e non só
inclúe descrición das obras a realizar, senón que considera acertada a solución adoptada
ao tratarse dunha intervención non destrutiva, reversíbel e que non impacta
negativamente desde o punto de vista da protección patrimonial».
Segundo as informacións recollida en prensa, na comunicación enviada á Xunta
de Galiza non se require destapar o escudo se non que se simplemente, o executado se
adapte á legalidade.
Para o Bloque Nacionalista Galego resulta evidente que a actuación feita pola
Xunta de Galiza non cumpriu con todos os trámites burocrático-administrativos
necesarios para a cobertura do escudo franquista do IES Lucus Augusti e tamén resulta
evidente que o Concello de Lugo actuou, neste senso, de maneira pouco transparente e
concreto en canto á xestión da reclamación de reposición da legalidade.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:
a) adoptar as medidas necesarias para evitar que se retiren as cubertas que se
instalaron sobre os escudos franquistas, mentres non se proceda á retirada definitiva
destes.
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b) remitir aos grupos parlamentares toda a documentación referida ao proceso de
ocultación do escudo franquista do IES Lucus Augusti.”

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 19/12/2018 17:03:53

María Montserrat Prado Cores na data 19/12/2018 17:03:58

Ana Pontón Mondelo na data 19/12/2018 17:04:00

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/12/2018 17:04:01
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Noa Presas Bergantiños na data 19/12/2018 17:04:02
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Xosé Luis Bará Torres na data 19/12/2018 17:04:04
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Davide
Rodríguez Estévez, Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 2.ª, sobre a creación
dunha área recreativa no punto quilométrico 12,2 da estrada OU-636 entre A
Pobra de Trives e Freixido.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos, na súa sesión do 29 de novembro de 2018, adoptou un acordo por
unanimidade, en relación á PNC presentada polo Partido Popular, sobre o inicio
pola Xunta de Galicia da redacción dun proxecto de mellora e acondicionamento
de trazado da estrada OU-636 entre Freixido e A Pobra de Trives, co obxectivo
de que poida estar redactado e aprobado no ano 2019 para, a continuación, seguir
coa tramitación necesaria para a execución das obras.
Certo é que esta estrada presenta eivas importantes no que atinxe o trazado e
firme da mesma.
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Dende En Marea gustaríanos aproveitar esta situación para solicitar que se inclúa
na redacción de dito proxecto a construción dunha área recreativa e punto de
vista pintoresca no mesmo.
No punto quilométrico 12,2, existe un anaco de estrada antiga que se adaptaría á
demanda solicitada.

136885

Os estímulos que se transmiten dende o lugar citado son dunha sensación de
singularidade incribles. Podemos observar dende a zona e ao mesmo tempo:


O canón do Rio Bibei, espectacular tanto pola abruptocidade que posúe
como polo desnivel que salva dende o seu nacemento a súa
desembocadura, sumándolle a aparición dunha gran variedade de
ecosistemas que se reflexa na existencia duna flora fortemente contrastada
debido aos climas mediterráneo e continental ao que está sometido.



Os bancais de viñedos, unha das formas interesantes de cultivo vitícolas
que esculpen e decoran ás pendentes sobre o Bibei, ofrecendo un
admirable exemplo da perseverancia secular das xeracións labregas.



O fantástico enclave da serra de Manzaneda e a única estación de esquí de
Galicia.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1. Incluír na redacción do proxecto de mellora e acondicionamento de trazado da
estrada OU-636, entre Freixido e A Pobra de Trives, a construción dunha area
recreativa e punto de vista pintoresca no mesmo.
2. Deixar unha partida orzamentaria para a execución da mesma.
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Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2018.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Marcos Cal Ogando
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Antón Sánchez García
Deputados e vicevoceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 19/12/2018 17:24:37

Marcos Cal Ogando na data 19/12/2018 17:24:48
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Antón Sánchez García na data 19/12/2018 17:24:59
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª,
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Exposición de motivos
O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do Estado Social e
Democrático de Dereito. A Xunta de Xuíces do Civil da cidade de Vigo
formulara no seu día, para as demandas polas cláusulas chan e resto de abusos
bancarios, a creación de novos xulgados, cos medios persoais e materiais
axeitados e necesarios. Isto significaba unha persoa titular, unha do corpo de
Letrados da Administración de xustiza, cadro de persoal completo, unha sede e
reparto propio.
Non obstante, o que se fixo polo Goberno de Mariano Rajoy foi a creación de
xulgados especializados, hai agora ano e medio, que xa naceron colapsados:
11.102 asuntos en xuño de 2016, dos que só uns 2.600 foron resoltos ata
setembro deste ano 2018, quedando Galicia por baixo da media estatal na
resolución destes asuntos (40,4 % fronte ao 43 % da media). Así, creáronse un
xulgado novo en Ourense (con todas as condicións antes ditas) e dous xulgados
bis en A Coruña e Vigo, mais nestes o Goberno galego só proveeu con 4 persoas
funcionarias (dos 8 que debe haber en cada xulgado).
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

CSV: REXISTRO-ltiEaCLfC-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, con relación aos asuntos de
demandas por abusos bancarios e sempre dentro do ano 2019, a dotar do cadro de
persoal completo para os dous xulgados xa existentes bis de A Coruña e Vigo.
Pazo do Parlamento, 20 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
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Patricia Vilán Lorenzo na data 20/12/2018 10:13:08
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/12/2018 10:13:15
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/12/2018 10:13:20
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/12/2018 10:13:22
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados, Patricia Otero Rodríguez, Noela Blanco
Rodríguez, Julio Torrado Quintela e José Manuel Pérez Seco, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 5ª.

O turismo representa para Galicia aproximadamente o 11 % no noso PIB e xera o
12 % do emprego na nosa comunidade, o que amosa a importancia de dito sector
no noso territorio.
A recuperación económica permitiu crear emprego no sector turístico, pero non
se aproveitou para reducir a precariedade laboral dos traballadores e das
traballadoras do sector.
Unha cousa son as avultadas cifras de emprego pero outra ben distinta é a
calidade deste emprego: precario, temporal e parcial.
En España as cifras de asalariados no sector turístico con contratos indefinidos
rolda o 60 %, (4 de cada dez traballadores por conta allea nos negocios hoteleiros
vinculados ao sector turístico son temporais) non obstante, en Galicia a maioría
dos contratos laborais do sector son temporais, acadando o 52 %, só superadas
por Andalucía e Murcia.

CSV: REXISTRO-5n6KRcFz5-0
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O 70 % dos contratos laborais do sector na nosa comunidade son a xornada
completa, vinte puntos menos que en comunidades eminentemente turísticas
como pode ser Baleares, na que o 90 % dos contratos laborais asinados son a
xornada completa.
Ademais trátase dun sector fortemente feminizado, de cada tres empregos dous
son desempeñados por mulleres en Galicia, a diferencia doutras comunidades
autónomas nas que existe maior paridade na contratación laboral. Recordando
neste senso que as mulleres cobran neste sector o 80 % cos homes.
Unicamente se conseguirá encarar a recuperación de xeito sostible e diminuír os
niveis de desigualdade e pobreza, facendo unha aposta clara por factores que
permitan á economía crecer a medio e longo prazo e que mellore as rendas dos
traballadores e traballadoras.
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A realidade é que o emprego crece, pero resulta fundamentalmente un emprego
temporal, a tempo parcial ou en precario, que condiciona o benestar das
traballadoras e dos traballadores que o exercen.

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a adoptar, no primeiro trimestre
de 2019, unha estratexia a favor da estabilidade no emprego no sector turístico
galego, que loite contra a precariedade laboral e permita combater a fraude na
contratación temporal.

Pazo do Parlamento, 20 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 20/12/2018 13:35:40
Noela Blanco Rodríguez na data 20/12/2018 13:35:52
Julio Torrado Quintela na data 20/12/2018 13:35:58
Jóse Manuel Pérez Seco na data 20/12/2018 13:36:08
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 8ª.

Este grupo parlamentario vén denunciando reiteradamente e poñendo de
manifesto as limitacións das medidas da seguridade marítima existentes, e unha
vez máis temos que lamentar desgraciados sinistros mariños con perda de vidas
humanas, tal e como os que aconteceron nas últimas 24 horas, e que non fan máis
ca reflectir a tendencia crecente que se amosa nos últimos anos e a febleza da
seguridade.

No que vai do século XXI, acadamos case os 100 sinistros, sendo os anos 2011 e
2013 os de maior sinistralidade. Como se evidenciou nos distintos debates,
existen distintas posibilidades para mellorar a seguridade das embarcacións, entre
elas, sistemas para manter as embarcacións a flote no caso de accidentes
marítimos ou sistemas individuais de localización. Neste sentido aprobouse no
Parlamento o día 10 de maio de 2016 unha resolución que contemplaba a
instalación de mecanismos antiafundimento.

CSV: REXISTRO-1nk9oTFsC-9
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A escasa información oficial da que dispoñemos sobre as causas que motivaron
estes accidentes, o descoñecemento do nivel de execución do Plan estratéxico de
Galicia 2015-2020 e do control existente sobre as medidas de seguridade a bordo,
o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición
non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a abrir unha investigación con
carácter inmediato sobre as causas que provocan o alto índice de naufraxios nas
costas galegas e, consecuentemente, establecer as medidas necesarias de
seguridade para reducir esta alta sinistralidade e a perda de vidas humanas.
Pazo do Parlamento, 20 de decembro de 2018
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Patricia Otero Rodríguez e Noela Blanco Rodríguez, e do seu
deputado, Julio Torrado Quintela, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª.

O Servizo Público de Emprego (SEPE) é percibido cada vez máis como un mero
trámite para as persoas en paro e non como o lugar no que apoiarse para atopar
un emprego. De feito, se tomamos os datos, tanto de paro rexistrado como da
EPA, observamos enormes diferenzas entre afiliación á Seguridade Social e
inscrición no paro rexistrado que teñen claramente dous motivos: emigración e
desistimento. Ademais, tan só o 8 % deses contratos asinados foron indefinidos,
fronte ao 92 % de temporais.
Á vista destes datos é evidente que a recuperación do emprego na nosa
comunidade, é só en termos cuantitativos, estacionais e precarios. As medidas
adoptadas polo Goberno galego lonxe de corrixir a dualidade do mercado laboral,
están estendendo a precariedade e a desigualdade.
Unicamente se conseguirá encarar a recuperación de xeito sostible e diminuír os
niveis de desigualdade e pobreza, facendo unha aposta clara por factores que
permitan á economía crecer a medio e longo prazo e que mellore as rendas dos
traballadores e traballadoras.
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A reforma laboral do Goberno do PP consolidou un cambio drástico do mercado
de traballo, que supuxo un retroceso de décadas en condicións e, sobre todo, en
dereitos laborais. Certo é que estamos ante o inicio dun novo ciclo cunha certa
recuperación económica e a consecuente creación de emprego, pero, lonxe de
estar asentada, ten o seu reverso no preocupante aumento da precariedade
laboral. Porque a realidade é que o emprego crece, pero resulta
fundamentalmente un emprego temporal, a tempo parcial ou en precario, que
condiciona o benestar das persoas que o exercen.
Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
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O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a adoptar as seguintes medidas
de cara a acadar máis emprego, máis seguro e estable, na nosa comunidade
autónoma:
1º. Impulsar o diálogo social de tal xeito que, no prazo de seis meses, se
establezan medidas cara á mellora das condicións de traballo no sector público e
o aumento da estabilidade laboral, tanto directamente como a través da inclusión
de cláusulas sociais na contratación pública.
2º. Establecer unha estratexia de loita contra o desemprego que dea prioridade ás
persoas paradas de longa duración e ao desempregado xuvenil, que debe de
contar cando menos, coas seguintes premisas:
a) Impulsar a transformación de contratos temporais en contratos indefinidos.
b) Dirixir a formación a aquelas actividades claves no modelo produtivo.
c) Impulsar, coa participación dos interlocutores sociais e en colaboración coa
Inspección de Traballo e Seguridade Social, un plan de control de abusos laborais
en Galicia.
d) Vincular os incentivos a unha taxa de estabilidade e ao seu mantemento,
fomentando determinadas modalidades de contratación.
e) Fortalecer o Servizo Público de Emprego establecendo medidas de
planificación para a mellora da empregabilidade e potenciando a mediación.
f) Incrementar o número de sedes territoriais dos servizos de mediación, arbitraxe
e conciliación no eido laboral, elevando o número total ata once.

CSV: REXISTRO-WjilSK3LS-9
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g) Implantar e ampliar os pactos territoriais de emprego, que actúan nos
mercados locais, potenciando o emprego en rehabilitación de espazos urbanos, de
vivenda e mellora e mantemento de infraestruturas, acordando estes programas
cos gobernos locais.

Pazo do Parlamento, 20 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 20/12/2018 13:25:33
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Noela Blanco Rodríguez na data 20/12/2018 13:25:47
Julio Torrado Quintela na data 20/12/2018 13:25:57
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En cumprimento do indicado na Disposición adicional segunda do texto refundido da Lei
de réxime financeiro e orzamentario de Galicia (aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro) e na Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, dou traslado segundo comunica a
Consellería de Facenda, da documentación en soporte informático respecto das
modiflcacións orzamentarias correspondentes ao mes de novembro de 2018.
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ANEXO 1: modif icacións .rzarne
REFERENCIA

CONSELLERtA/OO AA

IMPORTE

AM-04-029-18

Presidencia da Xunta de Galicia

242.014,52

AM-04.A1-025-18

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

242.014,52

BC-08-003-18

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

242.014,52

BC-08.80-003-18

instituto Galego da Vivenda e Solo

242.014,52

AM-04030-18

Presidencia da Xunta de Galicia

252.739,00

8C-04-01O-18

Presidencia da Xunta de Galicia

252.739,00

AM-05-023-18

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP e Xustiza

4.779,88

BC-00-01248

Varias consellerías

4.779,88

BC-09,A4-004-18

Axencia_Galega_da Industria Forestal

3.240,37
1

.

AM-06,80-O01-18

InstitutoGalegodeEstatística

AM-09.A4-003-18

AxencíaGalegadaIndustriaForestal

248.045,361
13.117,30]

BC-09.A4-005-18

AxenciaGalegadaIndustriaForestal

13.117,301

AM-09-010-18

ConselleríadeEconomía,EmpregoeIndustria

3.759,74

ConselleríadeEconomía,EmpregoeIndustria

3.759,74

[BC-09-03148
AM-14.A1-00748

InstitutoTecnolóxicoparaoControldoMedioMariño

9.736,00

BC44.A1-004-18

InstitutoTecnolòxicoparaoControl do Medio Mariño

AM-11.A1-008-18

AxenciaGalegaparaaXestióndoCoñecementoenSaúde(CODEX)

9.736,00
3.587,701

AM-12.A1-008-18

Axencía Galega deServizosSociais(CODEX)

7.086,64

AM-14-008-18
BC-14-009-18

274.000,00

LConselleríadoMar
Conseliería do Mar

274.000,00

BC-1O-014-18

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

29.017,56

AB-OO-OO41 8

Varias consellerías

90.000,00

AB-OO.00E-OO1 -18

Variosorganismos

90.000,00
_________________

AB-08,A1-001-18

1.500.000,2fl

AxenciaGalegadelnfraestruturas

ÍAB..j0..002..18

ConselleríadeEducación,UniversidadeeFormaciónProfesional

850.000,00

AB-1O-0O3-18

ConselleríadeEducación,Universkade e Formación Profesional

36.078

AB-10-004-18

ConselleríadeEducación,UniversidadeeFormaciónProfesional

100.000,00

AB-11.80-002-18

ServizoGalegodeSaúde

130.000,00

Aß-12-002-18

Corisellería de Política Social

194.720,00

AB-12-003-18

Consellería de Política Social

43.753,73
- ________

AB-12-004-18

Consellería de Política Social

CR-11,80-006-18

ServizoGalegodeSaúde

TR-04-015-18

Presidencia da Xunta de Galicia

TR-04 016 18

Presidencia da Xunta de Galia:

3.760,32
56.224,65

136898

-

48.000,00
204 00

XUNTA DE GALICIA

r

CONSELLERlAOE FACENDA
Dwecc,ón Xeral de Piantficacda
e Orzamenios

REFERENCIA

Í

Ethficios admrnstraVvos San Caetano s/n
15781 Santiago de Cornposteta
'retafono 881 545110/Fax: 981 545 194
dxorzarnentoscorseflenadetacendaes

CONSELLERÍA/00.AA

IMPORTE

TR-04-017-18

Presidencia da Xunta de Galicia

AM-04-031-18

Presidencia da Xunta de Galicia

1.906,00

BC-04-011-18

Presidencia da Xunta de Galicia

1.906,00

TR-05.80-0l0-18

Escola Galega de Administración Pública

TR-05.8l-00618

Academia Galega de Seguridade Pública

5.000,00

TR-05.81-007-18

Academia Galega de Seguridade Pública

500,00

TR-05.81-009-18

Academia Galega de Seguridade Pública

30.000,00

TR-05-054-18

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AÆPP e Xustiza

250.000,00

TR-05-055-18

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP e Xustiza

100.000,00

TR-05-056-18

Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, AA,PP e Xustiza

4.000,00

6.168,18

30.000,00

-.

Vicepresidencia e ConseIlea de Presidencia, AA.PP e Xustiza

T0505718
TR-05-058-18

Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, AA.PP e Xustiza

1.050,001
339.000,OOt

TR-05-059-18

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP e Xustiza

108.174,35

TR-05-060-18

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP e Xustiza

800,00

TR-06.80-003-18

Instituto Galego de Estatística

TR-06-008-18

Consellería de Facenda

119.093,00

2.200,00

TR-05-009-18

Consellería de Facenda

34.327,00

TR-06-010-18

Consellería de Facenda

2.309,27

TR-06-011-18

Consellería de Facenda

28.431,

O7.81-002-18

Instituto de Estudos do Territorio

4.500,00

TR-07.81-003-18

Instituto de Estudos do Territorio

40.325,00

TR-07-047-18

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Viverida

10.420,07

AM-07-004-18

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

2.703,08

BC-07-004-18

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

2.703,08

TR-07-048-18

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

7.314,70

TR-07-049-18

Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

21.707,76

TR-07-050-18

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

30.000,00

TR-07-0S1-18

Corisellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

32.975,47

AM-07-005-18

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

BC-07-005-18

Consellería de Medro Ambiente, Territorio e Vivenda

TR08-016-18

Conseflería de Infraestruturas e Mobilidade

TR-08..O1718

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

TRO8018-18

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

6.000,00

TR-08-019-18

Conselleria de Infraestruturas e Mobilidade

11.300,00

16223,93

1
T

16.223,93
1.275,00
38.133,25.

--

TR-08.80-008-1B

Instituto Galego da Viverida e Solo

32.007,76

TR-08.A100318

Axencia Galega de Infraestruturas

31.173

TR-09.80-002-18

Instituto Galego de Consumo e da Competencia

1.000,00

f TR-09.81-006-18

Instituto Galego de Seguridade de Saúde Laboral

5.881,86

TR-09.A4-001-18

Axencia Galega da Industria Forestal

27,000,00

TR 09-071 18

Conselleria de Economia, Emprego e lndustna

3300000

çO
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1 CI

CONSELLERÍA /OO.AA

IMPORTE

TR-09-072-18

Cortsellería de Economía, Emprego e Industria

TR-09-073-18

Consellería de Economía, Emprego e industria

279.994,00

TR-10-051-18

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

252.000,00

[TR10_053-18

Consellería de Educación, Urtiversidade e Formación Profesional

419.787,00

TR1005518
TR-10-0S6-18

Cortsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

24.000,00

r

t Consellería

1

si600

de Educación, tJniversidade e Formación Profesional

2.409.327,00

TR-10-057-18

Consellería de Educación, Uníversidade e Formación Profesional

47.343,33

TR-10-058-18

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

1.044.815,96

TR-10-059-18

ConseUería de Educación, Universidade e Formación Profesional

150.00000

TR-10-060-18

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

7,136,00

TR-iO-061-1B

Consellería de E'ucación, Universidade e Formaci'n Profesional

46.502,52

TR-11-01O-18

Consellería de Sanidade

18.641,00

TR-11-011-18

Conselleria de Sanidade

8.000,00
15.971,00

TR-11-012-18

'Conselleria de Sanidade

TR-11-013-18

Consellería de Sanidade

2.730,00

TR-110f 4-18

Consellería de Sanidade

2.065.421,50

TR-11-015-18

Consellería deSanidade

3.066,78

TR-11.80-026-18

Servizo Galego de Saúde

2.435.052,00

TR-1 1.80-027-18

Servizo Galego de Saúde

6.528,00

TR-11.80-028-18

Servizo Galego de Saúde

203.439,24

TR-f 1,80-029-18

Servizo Galego de Saúde

5.122,00

TR-11.80-030-18

ServizoGalego_de Saúde

81.888,001

TR-11.80-031-18

Servizo Galego de Saúde

-

2065.421,50!
-

FFk1 1.80-032-18

Servizo Galego de Saúde

1 TR-11.80-033-18

Servizo Galego de Saúde

300.000,00
400.000,00
--

TR-1 1 A2-0021 8

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

267.598,00

TR-12-051-18

Consellería de Política Social

132.000,00

'TR-12-052-18

Consellería de Política Social

132.587,07

TR-12-053-18

Conselleria de Política Social

26.963,65

TR-12-054-18

Consellería de Política Social

409.000,00

TR-12-055-18

Conseilería de Política Social

70.000,00

TR-12-056-18

Consellería de Política Social

88.000,00

TR-12-057-18

Consellería de Política Social

400.593,08

TR-12-058-18

Consellería de Política Social

TR-12-059-18
TR-12-060-18

Iconsellería de Política Social
jonsellería de Política Social

TR-12-061-18

Consellería de Política Social

TR-12-062-18

Conselleria de Política Social

-

TR-12-063-18

Consellería de Política Social

TR-12-o64-1i

Consellena de Pohtica Social

60.000,öó1
12.130,041
-

-

37.996,00
6.58332j
132,587,071
1A

388.277,41 1
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IMPORTE

TR-12-065-18

Consellería de PolíUca Social

135.204,43

TR-12A1-012-18

Consellería de Política Social

38.721,35

TR-12.A1-013-18

Axencía Galega de Servizos Sociais

54349,71

TR-13-049-18
TR-13-050-18
L

Edftcíos aciminstrativos - San Gaetano s/n
15781 SrttIa90 de Cornposle!a
T&éfono 981 545 110/Fax: 981 545 194
es

TR13051.18
TR-13-052-18

J Consellería_do Medio Rural
,
Consellería do Medio Rural

80.893,00

TConsellería do Medio Rural

25.000,00

1.870,66

IConselleria do Medio Rural

30.000,00

TR-14-027-18

Consellería do Mar

TR-14-02848

Conseflería do Mar

TR-14-029-18

Consellería do Mar

574.000,00

XC-0S-026-18

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA,PP e Xustiza

440.355,00

AM-0S.A1-002-18

Axencia Galega de Emerxencias

440.355,00

XC-05-027-18

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP e Xustiza

116.000,00

XC-0S-028-18

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP e Xustiza

2,863,40

XC-06-011-18

ConseUería de Facenda

15.514,00]
20.820,óö1

-___________________

39.598,79
.

XC-07-017-18

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

AM-07.81-009-18

Instituto de Estudos do Territorio

15.53,00

1

15.538,00

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
íConselleria de Infraestruturas e Mobilidade

TR-07-018-18
XC08-005-1 8

116.850,00
40.000,00

XC-1ß-024-18

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

XC-1O-026-18

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

60.069,77

XC-10-028-18

Consellería de Educación, Uruiversidade e Formación Profesional

34.758,43

XC-10-029-18

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

30.000,00

XC-10-030-18

Conselleria de Educación, Universidade e Formación Profesional

69.043,35

XC-10-031-18

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

18.661,66

XC-10-032-18

-

68.750,60

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

23.809,52

XC-10-033-18

Consellería de Educacìón, Universidade e Formación Profesional

39.989,79

XC-10-034-18

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

1.506,45

XC-l1,80-037-18

Servìzo Galego de Saúde

XC-1 1.80-044-18

Servizo Galego de Saúde

308.209,05

-

235.913,22
-

XC-11.80-045-18

T

ServizoGalegodeSaúde

7.571,64

-

XC-11.80-046-18

ServizoGalegodeSaúde

32.850,00

XC-11.80-047-f 8

ServizoGalegodeSaúde

224.483,03

XC-11.80-048-18

ServizoGalegodeSaúde

111.818,D0

-

XC-1 1.80-049-1 8

ServizoGalegodeSaúde

XC-1 1.80-050-18

ServizoGalegodeSaúde

8.000,00

XC-1t80-051-18

ServízoGalegodeSaúde

77.300,00

55.022,65

-

XC-11.A1-002-18

AxenciaGalegaparaaXestióndoCoñecementoenSaúde

XC-11 Al -003-18

tAxencla GalegaparaaXesttortdo CoñecementoenSaude

_10.0O0,00
° _

/\_ 5500000
,,

.
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XUNTA DE GALICIA
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C0SELLERÍADE FACENDA
Dirección Xeral de Planifcac!ón
e Orzamentos

Edi5cos admnstrativos - San Caetano sìn
15781 Santago de Composte'a
T&éfono 981 545 113 FaK 981 545 194
dxorzamentos©conselierladetacendaes

CONSELLERIA/OO.AA

REFERENC1A
XC-12-01118

Conselleria de Política Social

XC-12O12-18

Consellería de Política Social

XO1318

Consellería de Política Social

XC-12O1418__

ilCi

*

IMPORTE

1

75.O0O,00
4.983141
1.931.665,45

Consellería de Política Social

7.086,64

XC-13Ã2-014-18

Axencia Galega da Catidade Alimentaria

34.344,74

XC-13.A2-015-18

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

3.333,00

XC-13-022-18

ConseUería do Medio Rural

XC-13-023-18

Consellería do Medio Rural

4.144,32

XC-13024-18

Consellería do Medio Rural

9.505,00

XC-13-025-18

Conselleria do Medio Rural

ACSUG

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

10.645,60
-

--________________________

13.63842J

120.552,03

Augas Galicia 05/2018 Ente Público Empresarial Augas de Galicia

25.596,531

t Augas Galicia 06/2018 Ente Público Empresarial Augas de Galicia

11.429.837,81J

/O PL

\
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ASUNTO

Modificacións de Crédito Tramitadas: Informe para o Parlamento

PERÍODO

Novembro 2018

1. TRANSFERENCIA ORDINARIA
1.1. EXPEDIENTE TR-08-016-18

(Código exp. CODEX TR-2018-196-00000003)

1.1.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe de 1.275,00 € entre conceptos orzamentarios do capítulo VI do
programa 511A do orzamento de gastos da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

1.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

26

08.01..511A.6330

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Investimento de reposición
maquinaria, instalacións e

2015.00232

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Investimentos de carácter
inmaterial

2014.00265

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.275,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.275,00

0,00

1.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

26

08.01..511A.6400

1.2. EXPEDIENTE TR-08-017-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-196-00000002)

1.2.1. Descrición
Transferencia de crédito dentro do Capítulo I por importe de 38.133,25 euros

1.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

26

08.01..511A.11000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00339

1010

001

26

08.01..511A.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00339

1010

N

1.459,67

0,00

N

3.620,78

0,00

001

26

08.01..511A.13305

TRIENIOS

2016.00339

1010

N

7.501,71

0,00

001

26

08.03..511A.10000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00339

1010

N

1.317,95

0,00

001

26

08.03..511A.12005

001

26

08.03..511A.13300

TRIENIOS

2016.00339

1010

N

16.530,18

0,00

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00339

1010

N

7.702,96

0,00

1.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

TRIENIOS

2016.00339

1010

38.133,25

0,00

26

08.01..511A.12005

1.3. EXPEDIENTE TR-08-019-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-197-00000007)

1.3.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe de 11.300,00 € entre conceptos orzamentarios do capítulo VI do
programa 512A do orzamento de gastos da Dirección Xeral de Mobilidade, Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade.

1.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Outro inmobilizado material

2018.00126

1010

11.300,00

0,00

26

08.02..512A.6280
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1.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

26

08.02..512A.6330

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Investimento en reposición de
maquinarias. Básculas

2012.00271

1010

11.300,00

0,00

1.4. EXPEDIENTE TR-08.80-008-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-58-00000005)

1.4.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo I do programa 451A do estado de gastos do
Instituto Galego de Vivenda e Solo para o ano 2018 por importe de 32.007,76 € con destino a aplicación
08.80.451A.120.24 acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente.

1.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
201

10

08.80..451A.12024

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Acumulacións de tarefas persoal
funcionario non docente

2016.00008

1010

32.007,76

22.963,99

N

1.4.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

201

10

08.80..451A.12001

Soldos subgrupo A2

2016.00008

1010

N

18.158,46

13.069,33

201

10

08.80..451A.12100

Complemento de destino

2016.00008

1010

N

13.849,30

9.894,66

1.5. EXPEDIENTE TR-08.A1-003-18

(Código exp. CODEX TR-2018-3-00000001)

1.5.1. Descrición
Transferencia de Crédito entre aplicacións do Capítulo I na Axencia Galega de Infraestruturas de Galicia

1.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

302

TRIENIOS

2016.00017

1010

31.173,49

0,00

10

08.A1..512B.13305

N

1.5.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

302

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00017

1010

31.173,49

0,00

10

08.A1..512B.13000

1.6. EXPEDIENTE TR-10-051-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-204-00000005)

1.6.1. Descrición
Con cargo ao programa 422D financiase os gastos e investimentos referentes á educación especial.
Entre estos gasto é urxente a realización de diversas obras nun centro no que unha serie de avarías ou
desperfectos que obrigan a unha urxente e pronta reparación co fin de garantir a seguridade da comunidade
educativa .

1.6.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

001

REPARACIÓNS, AMPLIACIÓNS E MELLORAS 2015.00400

14

10.10..422D.6321

PROXECTO
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1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

252.000,00

0,00

Informe para o Parlamento

1.6.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

CONSTRUCIÓNS

2017.00023

1010

14

10.10..422M.6221

1.7. EXPEDIENTE TR-10-053-18

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

252.000,00

0,00

(Código exp. CODEX TR-2018-206-00000003)

1.7.1. Descrición
Transferencia de crédito, polo importe total de 419.787 €, dende as aplicacións orzamentarias
10.21.433A.619.0, código de proxecto 2016 00139, polo importe de 106.368,50 €, 10.21.433A.640.1, código de
proxecto 2018 00071, polo importe de 296.689,79 €, 10.21.433A.770.0, código de proxecto 2015 00381, polo
importe de 1.968,95 €, 10.21.433A.781.0, código de proxecto 2015 00382, polo importe de 1.500 €, e
10.21.433A.781.2, código de proxecto 2015 00381, polo importe de 13.259,76 €, á aplicación orzamentaria
10.10.431A.226.03, código de proxecto 2015 00411, todas da Consellería de Cultura e Turismo.

1.7.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Xurídicos, contenciosos

2015.00411

1010

PROXECTO

MOD. ELX.

2016.00139

1010

2018.00071

14

10.10..431A.22603

IMPORTE

CONSOLIDABLE

419.787,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

106.368,50

0,00

1010

N

296.689,79

0,00

2015.00381

1010

N

1.968,95

0,00

2015.00382

1010

N

1.500,00

0,00

2015.00381

1010

N

13.259,76

0,00

N

1.7.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.21..433A.6190

001

14

10.21..433A.6401

001

14

10.21..433A.7700

001

14

10.21..433A.7810

001

14

10.21..433A.7812

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Intervencións en edificios e outras
construcións
Promoción, catalogación, inventario
do patrimonio cultural
Axudas e convenios para
intervencións arqueolóxicas
Axudas para a conservación e
protección do patrimonio cultural
Axudas en materia de intervencións
arqueolóxicas

1.8. EXPEDIENTE TR-10-055-18

(Código exp. CODEX TR-2018-209-00000004)

1.8.1. Descrición
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional desenvolveu o Plan PROA durante o
primeiro semestre de 2018, concretamente nos meses de febreiro a xuño. Con motivo do desenvolvemento
deste plan o profesorado dos centros educativos públicos, que é o que mellor coñece ao alumnado, as súas
carencias e as súas capacidades, impartiu docencia fóra do horario normal de traballo e por iso cómpre aboarlle
gratificacións polos servizos extraordinarios realizados, así como a seguridade social correspondente.

1.8.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.60..422A.151

GRATIFICACIÓNS

2016.00145

001

14

10.60..422G.151

GRATIFICACIÓNS

2016.00146

1010

291.175,00

0,00

1010

1.200,00

0,00

001

14

10.60..422M.151

GRATIFICACIÓNS

2016.00149

1010

231.945,00

0,00

001

14

10.60..423B.151

GRATIFICACIÓNS

2016.00151

1010

4.490,00

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

CAMPAÑA PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS
ARTÍSTISTICAS

2015.00394

1010

24.000,00

0,00

1.8.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.50..422E.6401

Páxina 3 de 36
136934

Informe para o Parlamento

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.50..422M.270

EDICIÓNS E DISTRIBUCIÓNS

2015.00422

1010

4.400,00

0,00

001

14

10.50..423A.224

PRIMAS DE SEGUROS

2010.01201

1010

12.488,92

0,00

1010

322.791,08

0,00

001

14

10.50..423A.229

GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS
2014.00410
DOCENTES

001

14

10.50..423A.270

EDICIÓNS E DISTRIBUCIÓNS

2015.00423

1010

2.000,00

0,00

001

14

10.50..423A.4802

AXUDAS A AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 2010.01201

1010

163.130,00

0,00

1.9. EXPEDIENTE TR-10-056-18

(Código exp. CODEX TR-2018-210-00000006)

1.9.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre programas e conceptos dos capítulos II, IV, VI e VII do orzamento de
gastos da Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional para o ano 2018 por un importe de
2.409.327,00 euros segundo se detalla nos cadros de aplicacións orzamentarias de destino e de orixe.
A finalidade deste expediente de modificación orzamentaria é dotar con crédito axeitado e suficiente as
aplicacións orzamentarias que financian os convenios cos concellos que se encargan da limpeza de centros
públicos integrados, os gastos de funcionamento dos centros docentes públicos de niveis non universitarios, así
como os programas de mellora das bibliotecas escolares e fomento da lectura nos mesmos centros.

1.9.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN
CONVENIO CONCELLOS CPIS E SERVIZO
LIMPEZA PROPIO
GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS
DOCENTES NON UNIVERSITARIOS
GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS
DOCENTES NON UNIVERSITARIOS
GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS
DOCENTES NON UNIVERSITARIOS
GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS
DOCENTES NON UNIVERSITARIOS
GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS
DOCENTES NON UNIVERSITARIOS

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2015.00390

1010

N

665.661,00

0,00

2015.00397

1010

N

500.000,00

0,00

2015.00397

1010

N

25.000,00

0,00

2015.00397

1010

N

25.000,00

0,00

2015.00397

1010

N

25.000,00

0,00

2015.00397

1010

N

318.666,00

0,00

001

14

10.10..423A.4601

001

14

10.60..422A.229

001

14

10.60..422D.229

001

14

10.60..422E.229

001

14

10.60..422G.229

001

14

10.60..422M.229

001

14

10.60..423A.22915

MELLORA BIBLIOTECAS ESCOLARES

2015.00397

1010

N

150.000,00

0,00

001

14

10.60..423A.6251

EQUIPAMENTO BIBLIOTECAS

2015.00335

1010

N

400.000,00

0,00

001

14

10.60..423A.6281

FONDOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES

2015.00334

1010

N

300.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.9.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

14

10.60..422A.4821

CONCERTOS EDUCACIÓN PRIMARIA E ESO

2001.07401

1010

N

2.000.000,00

0,00

001

14

10.60..422M.22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS
PUBLICACIÓNS

2015.00342

1010

N

97.434,00

0,00

001

14

10.60..423A.4800

AXUDAS ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR 2015.00685

1010

N

224.649,00

0,00

10.60..423A.7800

AXUDAS LIBROS TEXTO E MATERIAL
ESCOLAR

1010

N

87.244,00

0,00

001

14

2015.00318

1.10. EXPEDIENTE TR-10-057-18

(Código exp. CODEX TR-2018-204-00000007)

1.10.1. Descrición
Transferencia de crédito dende as aplicacións 10.20.432B.632.2, código de proxecto 2015 00414, polo importe
de 27.000 €; 10.10.431A.226.03, código de proxecto 2015 00411, polo importe de 343,33 €; 10.10.431A.205,
código de proxecto 2015 00411, polo importe de 107,72 €; e 10.10.431A.220.02, código de proxecto 2015
00411, polo importe de 19.892,28 €, ás aplicacións 10.20.432B.628.3, código de proxecto 2015 00414, polo
importe de 27.000 €; 10.10.431A.352, código de proxecto 2014 00694, polo importe de 343,33 €;
10.10.431A.213, código de proxecto 2015 00411, polo importe de 10.000 €; e 10.10.431A.230, código de
proxecto 2015 00411, polo importe de 10.000 €. O importe total da modificación é 47.343,33 €.
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1.10.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.10..431A.213

Maquinaria, instalacións e
utensilios

2015.00411

1010

N

10.000,00

0,00

001

14

10.10..431A.230

Axudas de custo

2015.00411

1010

N

10.000,00

0,00

001

14

10.10..431A.352

Xuros de demora

2014.00694

1010

N

343,33

0,00

10.20..432B.6283

Adquisicións de obras de arte para
o CGAC

2015.00414

1010

N

27.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

1.10.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

10.10..431A.205

Mobiliario e utensilios

2015.00411

1010

N

107,72

0,00

2015.00411

1010

N

19.892,28

0,00

14

001

14

10.10..431A.22002

Material informático non
inventariable

001

14

10.10..431A.22603

Xurídicos, contenciosos

2015.00411

1010

N

343,33

0,00

001

14

10.20..432B.6322

Reparación edificio CGAC

2015.00414

1010

N

27.000,00

0,00

1.11. EXPEDIENTE TR-10-058-18

(Código exp. CODEX TR-2018-204-00000006)

1.11.1. Descrición
Transferencia de crédito dende as aplicacións orzamentarias 10.10.431A.120.24, polo importe de 13.147,59 €,
10.10.431A.130.00, polo importe de 30.000 €, 10.10.431A.131.00, polo importe de 30.000 €, 10.20.432A.180,
polo importe de 186.668,37 €, 10.20.432A.130.00, polo importe de 740.000 €, e 10.20.432A.133.00, polo
importe de 45.000 €, ás aplicacións orzamentarias 10.10.431A.120.00, polo importe de 60.000 €,
10.20.432A.130.02, polo importe de 2.000 €, 10.20.432A.162.04, polo importe de 1.430,64 €,
10.21.433A.120.00, polo importe de 600.000 €, 10.21.433A,130.00, polo importe de 380.000 €,
10.21.433A.130.02, polo importe de 1.300 €, e 10.21.433A.162.04, polo importe de 85,32 €. O importe total da

1.11.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Retribucións básicas. Soldos
subgrupo A1
L. Fixo. Básicas. Complementos de
perigosidade, penosidade e

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00152

1010

N

60.000,00

0,00

2016.00153

1010

N

2.000,00

0,00

001

14

10.10..431A.12000

001

14

10.20..432A.13002

001

14

10.20..432A.16204

Acción social

2016.00153

1010

N

1.430,64

0,00

2016.00154

1010

N

600.000,00

0,00

001

14

10.21..433A.12000

Retribucións básicas. Soldos
subgrupo A1

001

14

10.21..433A.13000

Laboral fixo. Retribucións básicas

2016.00154

1010

N

380.000,00

0,00

001

14

10.21..433A.13002

L. Fixo. Complementos de
perigosidade, penosidade e

2016.00154

1010

N

1.300,00

0,00

001

14

10.21..433A.16204

Acción social

2016.00154

1010

N

85,32

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.11.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.10..431A.12024

Acumulación de tarefas de persoal
funcionario non docente

2016.00152

1010

N

13.147,59

0,00

001

14

10.10..431A.13000

Laboral fixo. Retribucións básicas

2016.00152

1010

N

30.000,00

0,00

2016.00152

1010

N

30.000,00

0,00

001

14

10.10..431A.13100

Laboral temporal. Retribucións
básicas

001

14

10.20..432A.13000

Laboral fixo. Retribucións básicas

2016.00153

1010

N

740.000,00

0,00

001

14

10.20..432A.13300

Laboral temporal indefinido.
Retribucións básicas

2016.00153

1010

N

45.000,00

0,00

001

14

10.20..432A.180

Fondo retributivo

2016.00153

1010

N

186.668,37

0,00
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1.12. EXPEDIENTE TR-10-059-18

(Código exp. CODEX TR-2018-206-00000002)

1.12.1. Descrición
Transferencia de crédito dende a aplicación orzamentaria 10.21.433A.619.0, código de proxecto 2016 00139, á
aplicación 10.30.151A.640.0, código de proxecto 2013 00347, da Consellería de Cultura e Turismo, polo
importe de 150.000 €, para a realización do programa de actividades para a divulgación, promoción e
coñecemento do Camiño de Santiago polos nenos e nenas dos centros de ensiño de titularidade pública de
educación infantil e primaria e do programa de actividades do Nadal, con actividades que poñan en valor o
patrimonio cultural.

1.12.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Fomento da lingua galega

2013.00347

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Intervención en edificios e outras
construcións

2016.00139

1010

14

10.30..151A.6400

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

150.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

150.000,00

0,00

1.12.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.21..433A.6190

1.13. EXPEDIENTE TR-10-060-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-204-00000008)

1.13.1. Descrición
O 20 de xaneiro de 2006 asinouse o acordo entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP, polo que se establece o
contido e desenvolvemento do pacto local que rexerá na Comunidade Autónoma Galega.
O 9 de xaneiro de 2008 asinouse un Acordo Marco entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
e a FEGAMP para o desenvolvemento do pacto local en materia de educación, acordando que, a partir do 1 de
xaneiro de 2008, sería a Consellería de Educación a que asumiría os gastos derivados do servizo de limpeza
dos CPIs, cando os mesmos se viñesen prestando mediante a súa contratación cunha empresa de servizos,
previa adhesión do respectivo concello ao citado acordo marco.
Como queira que algúns concellos non se adheriron ao dito Acordo Marco e xestionan a limpeza dos CPIs con
persoal propio , a consellería e a FEGAMP articularon, mediante a figura do convenio de colaboración, a
fixación da distribución das obrigas económicas da administración educativa e das corporacións locais respecto
dos gastos de limpeza dos CPIs de Galicia, cando o servizo se asume e presta polo respectivo concello.
Co fin de completar os fondos necesarios para poder facer fronte aos gastos derivados durante o actual
exercicio 2018, cómpre realizar unha transferencia de crédito por importe de 7.136€ á aplicación con cargo a cal
se financia a antedita colaboración .

1.13.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

AXUDAS A CONCELLOS CON CPIS

2015.00390

1010

14

10.10..423A.4601

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.136,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.136,00

0,00

1.13.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

OUTRAS INDEMNIZACIÓNS

2015.00415

1010

14

10.10..421A.233

1.14. EXPEDIENTE TR-10-061-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-207-00000005)

1.14.1. Descrición
Transferencia de crédito dende a aplicación orzamentaria 10.30.151A.480.0, código de proxecto 2011 00382 ás
aplicacións:
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10.30.151A.640.0, código de proxecto 2013 00347
10.30.151A 628.0, Código de proxecto 2015 00325
10.30.151A.628.1, Código de proxecto 2015 00321
da Consellería de Cultura e Turismo polo importe de 46.502,52 € para a adquisición de libros co fn de dotar as
bibliotecas da Secretaría Xeral de Política Lingüística, dos lectorados das universidades de fóra de Galicia e as
dos equipos de dinamización lingüística nos centros de ensino, así como para fomentar os libros escritos en
galego e apoiar ás empresas que editan na nosa lingua. Tamén para realizar actividades de promoción e
dinamización da lingua galega para que esta sexa a lingua vehicular de uso normal nos diferentes sectores:
Familia, mocidade e tecido económico entre outros

1.14.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.30..151A.6280

Adquisicións

2015.00325

1010

N

5.000,00

0,00

001

14

10.30..151A.6281

Publicacións

2015.00321

001

14

10.30..151A.6400

Campañas de Normalización
Linguística

2013.00347

1010

N

10.000,00

0,00

1010

N

31.502,52

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Bolsas de investigación nos
proxectos do Centro Ramón Piñeiro

2011.00382

1010

46.502,52

0,00

1.14.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.30..151A.4800

1.15. EXPEDIENTE TR-11-010-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-212-00000004)

1.15.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO dende o capítulo VI, programa 413A, a aplicacións do Capítulo I, programa
413A, do estado de gastos do orzamento da Consellería de Sanidade para o exercicio 2018, por un importe de
18.641,00 €.
A modificación proposta ten por finalidade dotar de crédito suficiente no capítulo I, concepto 151 do centro
"1102. Dirección xeral de Saúde Pública", para o aboamento de gratificacións a persoal que realizou gardas de
seguridade alimentaria fóra da xornada normal durante o período de xaneiro a agosto de 2018.

1.15.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Gratificacións

2016.00161

1010

18.641,00

0,00

18

11.02..413A.151

N

1.15.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Seguridade alimentaria

2015.00441

1010

18.641,00

0,00

18

11.02..413A.6402

1.16. EXPEDIENTE TR-11-012-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-212-00000005)

1.16.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO dende o capítulo VI, programa 413A, a aplicacións do Capítulo I, programa
413A, do estado de gastos do orzamento da Consellería de Sanidade para o exercicio 2018, por un importe de
15.971,00 €.
A modificación proposta ten por finalidade dotar de crédito suficiente no capítulo I, concepto 151 do centro
"1102. Dirección xeral de Saúde Pública", para o aboamento de gratificacións a persoal que realizou gardas de
vixilancia epidemiolóxica fóra da xornada normal durante o período de xaneiro a agosto de 2018.
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1.16.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Gratificacións

2016.00161

1010

15.971,00

0,00

18

11.02..413A.151

N

1.16.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Epidemioloxía

2013.00464

1010

15.971,00

0,00

18

11.02..413A.6407

1.17. EXPEDIENTE TR-11-013-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-212-00000006)

1.17.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO dende o capítulo VI, programa 413A, a aplicacións do Capítulo IV, programa
411A, do estado de gastos do orzamento da Consellería de Sanidade para o exercicio 2018, por un importe de
2.730,00 €.
A modificación proposta ten por finalidade dotar de crédito suficiente no capítulo IV, concepto 430.07 do centro
"1101. Secretaría xeral técnica", para o aboamento de gratificacións a persoal que realizou gardas de vixilancia
epidemiolóxica fóra da xornada normal durante o período de xaneiro a agosto de 2018.

1.17.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

11.01..411A.43007

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Transferencias de financiamento do
Servizo Galego de Saúde

2015.00442

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.730,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.730,00

0,00

1.17.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Epidemioloxía

2013.00464

1010

18

11.02..413A.6407

1.18. EXPEDIENTE TR-11-014-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-211-00000003)

1.18.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO dende o capítulo VII ao capítulo IV, programa 411A, do orzamento de gastos
da Consellería de Sanidade para 2018, con destino a transferencias correntes ao Servizo Galego de Saúde, por
importe de 2.065.421,50 €. A transferencia ten por finalidade axustar o financiamento do Servizo Galego de
Saúde, como consecuencia dunha transferencia no dito organismo que ten por obxecto transferir crédito do
capítulo VI ao capítulo II para a modificación do concerto para a prestación de servizos de asistencia sanitaria
especializada a beneficiarios da seguridade social protexidos polo Servizo Galego de Saúde, que se realiza
polo hospital POVISA, S.A.

1.18.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Servizo Galego de Saúde

2015.00442

1010

18

11.01..411A.43007

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.065.421,50

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.065.421,50

0,00

1.18.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Servizo Galego de Saúde

2015.00442

1010

18

11.01..411A.73007
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1.19. EXPEDIENTE TR-11-015-18

(Código exp. CODEX TR-2018-212-00000007)

1.19.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo I, programa 413A, do estado de gastos do
Orzamento da Consellería de Sanidade para o exercicio 2018, por un importe de 3.066,78 €.
A modificación proposta ten por finalidade dotar de crédito suficiente no capítulo I, concepto 120.03 do centro
"1102. Dirección xeral de Saúde Pública", para a contratación dunha persoa interina como consecuencia da
xubilación doutra traballadora.

1.19.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Soldos subgrupo C2

2016.00161

1010

18

11.02..413A.12003

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.066,78

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.066,78

0,00

1.19.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Incremento retributivo persoal SPA

2016.00161

1010

18

11.02..413A.180

1.20. EXPEDIENTE TR-11.80-026-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-59-00000014)

1.20.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO, entre conceptos dos capítulos 6 e 7, programas 412A e 412B, dende o
centro de xestión 5001, Servizos Centrais, ás Estruturas Organizativas de Xestión Integrada do Servizo Galego
de Saúde, por importe total de 2.435.052,00 €. A transferencia ten por obxecto que os centros que conforman a
estrutura organizativa do Servizo Galego de Saúde, dispoñan de crédito para a adquisición de equipamentos
sanitarios necesarios para prestar a asistencia sanitaria.

1.20.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

15.01..412A.6212

103

50

15.05..412A.6212

103

50

15.71..412A.6212

103
103

50
50

27.01..412A.6212
32.01..412A.6212

103

50

36.01..412A.6212

103

50

36.03..412A.6212

DESCRICIÓN APLICACIÓN

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

492.500,00

0,00

1010

N

250.000,00

0,00

1010

N

492.500,00

0,00

2014.00057

1010

N

159.000,00

0,00

2014.00057

1010

N

430.000,00

0,00

2014.00057

1010

N

181.052,00

0,00

2014.00057

1010

N

430.000,00

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Equipamentos
mobiliario)
Equipamentos
mobiliario)
Equipamentos
mobiliario)
Equipamentos
mobiliario)
Equipamentos
mobiliario)
Equipamentos
mobiliario)
Equipamentos
mobiliario)

(maquinaria e
(maquinaria e
(maquinaria e
(maquinaria e
(maquinaria e
(maquinaria e
(maquinaria e

PROXECTO

MOD. ELX.

2014.00057

1010

2014.00057
2014.00057

1.20.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

50.01..412A.6200

Investimento en terreos e bens
naturais

2016.00025

1010

N

2.000.000,00

0,00

103

50

50.01..412B.7600

Convenios con corporacións locais

2017.00010

1010

N

435.052,00

0,00

1.21. EXPEDIENTE TR-11.80-027-18

(Código exp. CODEX TR-2018-59-00000013)

1.21.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos dos capítulo I, programas 412B e 411A do estado de gastos
do orzamento do Servizo galego de Saúde para o exercicio 2018, por un importe de 6.528,00 €.
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A modificación proposta ten por finalidade dotar de crédito suficiente no capítulo I, concepto 151 do centro
"Servizos Centrais Sergas", para o aboamento de gratificacións a persoal funcionario que realizou gardas en
relación co Plan especial de alertas sobre riscos relacionados cos medicamentos e produtos sanitarios.

1.21.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Gratificacións

2016.00011

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Coordinación prestación
farmacéutica

2014.00016

1010

50

50.01..411A.151

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.528,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.528,00

0,00

1.21.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

50.01..412B.6403

1.22. EXPEDIENTE TR-11.80-028-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-59-00000016)

1.22.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo 2, programas 412A e 412B, do estado de gastos
do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, por importe de 203.439,24 €, con destino a gastos
en bens correntes e de servizos. Esta transferencia ten por finalidade dotar crédito no capítulo 2 do orzamento
do centro 1571-Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, para a tramitación de expedientes
que se imputan ao artigo 22 para os que non existe crédito en vinculación.

1.22.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

15.71..412A.22117

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

Material non sanitario para consumo
2014.00042
e reposición

MOD. ELX.

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

203.439,24

0,00

1.22.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.71..412A.203

Maquinaria, instalacións e
utensilios

2014.00042

1010

N

43.572,13

0,00

103

50

15.71..412A.205

Mobiliario e utensilios

2014.00042

1010

N

99.522,45

0,00

103

50

15.71..412B.205

Mobiliario e utensilios

2014.00041

1010

N

60.344,66

0,00

1.23. EXPEDIENTE TR-11.80-029-18

(Código exp. CODEX TR-2018-59-00000015)

1.23.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos dos capítulos 2 e 1, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, por importe total de 5.122,00 €, con destino a
“produtividade factor variable. Programas Especiais”. Esta transferencia ten por finalidade dotar crédito no
capítulo 1 do orzamento do centro 1505-Área Sanitaria de Ferrol, como consecuencia do establecido no
concerto subscrito con data 31 de marzo de 2016 entre o Servizo Galego de Saúde e o Hospital Juan Cardona
para a prestación de servizos de asistencia sanitaria de profesionais do Servizo Galego de Saúde que prestan
asistencia no Hospital Juan Cardona a pacientes beneficiarios da seguridade social protexidos polo Servizo
Galego de Saúde, durante o terceiro trimestre do ano 2018.

1.23.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

15.05..412A.15304

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Produtividade Factor variable.
Programas especiais

2016.00014

1010
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

5.122,00

0,00
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1.23.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Concertos con entidades privadas

2014.00042

1010

50

15.05..412A.25203

1.24. EXPEDIENTE TR-11.80-030-18

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

5.122,00

0,00

(Código exp. CODEX TR-2018-59-00000017)

1.24.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo 2, programas 412A e 412B, do estado de gastos
do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, por importe de 81.888,00 €, con destino a gastos
en bens correntes e de servizos. Esta transferencia ten por finalidade dotar crédito no artigo 22 do programa
412A do orzamento do centro 1505-Xerencia de Xestión Integrada de Ferrolago de Compostela, para a
tramitación de expedientes que se imputan a este artigo para os que non existe crédito en vinculación.

1.24.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

Outros

2014.00042

1010

81.888,00

0,00

50

15.05..412A.22799

N

1.24.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.05..412A.212

Edificios e outras construcións

2014.00042

1010

N

32.174,00

0,00

103

50

15.05..412A.22602

Publicidade e propaganda

2014.00042

1010

N

214,00

0,00

103

50

15.05..412A.22706

Estudos e traballos técnicos

2014.00042

1010

N

40.000,00

0,00

103

50

15.05..412A.230

Axudas de custo

2014.00042

1010

N

9.000,00

0,00

103

50

15.05..412B.22602

Publicidade e propaganda

2014.00041

1010

N

500,00

0,00

1.25. EXPEDIENTE TR-11.80-031-18

(Código exp. CODEX TR-2018-59-00000018)

1.25.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO, dende o capítulo VI ao capítulo II, programas 411A, 412A, 412B e 413A,
dende o centro de xestión 5001, Servizos Centrais, ao centro 3601, Estrutura Organizativa de Xestión Integrada
de Vigo, por importe total de 2.065.421,50 €. A transferencia ten por obxecto que a EOXI de Vigo dispoña de
crédito para a modificación do concerto para a prestación de servizos de asistencia sanitaria especializada a
beneficiarios da seguridade social protexidos polo Servizo Galego de Saúde, que se realiza polo hospital
POVISA, S.A.

1.25.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Concerto con entidades privadas

2014.00042

1010

50

36.01..412A.25203

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.065.421,50

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.25.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

50

50.01..411A.6214

Equipamento informático

2013.00001

1010

N

897.727,38

0,00

103

50

50.01..411A.6407

Programas de xestión económica

2014.00014

1010

N

42.028,01

0,00

103

50

50.01..411A.6408

Ordenación administrativa

2009.00009

1010

N

5.251,82

0,00

103

50

50.01..412A.6200

Investimentos en terreos

2016.00025

1010

N

309.533,80

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

103

50

50.01..412A.6406

103

50

103

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Programa prevención riscos laborais 2014.00022

1010

N

13.986,78

0,00

50.01..412B.6210

Construccións centros de saúde

2017.00001

1010

N

510.829,01

0,00

50

50.01..412B.6281

Xestión e coordinación de AP

2014.00008

1010

N

59.550,20

0,00

103

50

50.01..412B.6282

Calidade e xestión clínica

2014.00023

1010

N

28.700,00

0,00

103

50

50.01..412B.6283

Coordinación prestación
farmacéutica

2014.00016

1010

N

25.000,00

0,00

103

50

50.01..412B.6311

Reformas, ampliación e melloras

2017.00001

1010

N

11.089,33

0,00

2014.00016

1010

N

2.308,00

0,00

103

50

50.01..412B.6403

Coordinación prestación
farmacéutica

103

50

50.01..412B.6404

Estratexias de saúde e seguridade

2014.00024

1010

N

22.137,40

0,00

103

50

50.01..413A.6280

Programa de loita contra as drogas

2012.00047

1010

N

5.000,00

0,00

103

50

50.01..413A.6400

Programa de loita contra as drogas

2012.00047

1010

N

106.567,25

0,00

50.01..413A.6401

Programas de xestión socio
sanitario

2014.00033

1010

N

25.712,52

0,00

103

50

1.26. EXPEDIENTE TR-11.80-032-18

(Código exp. CODEX TR-2018-59-00000019)

1.26.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo I, programas 412B e 412A, do estado de gastos
do Orzamento do Servizo Galego de Saúde para o exercicio 2018, por un importe de 300.000,00 € para aboar
programas especiáis de atención especializada na nómina do mes de novembro.

1.26.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

15.71..412A.15304

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Productividade factor variable.
Programas especiais

2016.00014

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

300.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

300.000,00

0,00

1.26.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Retribucións básicas

2016.00015

1010

50

15.71..412B.13100

1.27. EXPEDIENTE TR-11.A2-002-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-128-00000002)

1.27.1. Descrición
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO dende as aplicacións 11A2/120.00, 120.02, 120.03, 152.00 e 180, á aplicación
11A2/131.00, programa 412A do estado de gastos do orzamento da Axencia Galega do Sangue, Órganos e
Tecidos (ADOS), por importe de 267.598,00 €, con destino ao pago de retribucións básicas de persoal eventual.

1.27.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
309

10

11.A2..412A.13100

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSOAL
EVENTUAL

2016.00005

1010

IMPORTE

CONSOLIDABLE

267.598,00

0,00

1.27.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

309

10

11.A2..412A.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00005

1010

N

50.000,00

0,00

309

10

11.A2..412A.12002

SOLDOS SUBGRUPO C1

2016.00005

1010

N

50.000,00

0,00

309

10

11.A2..412A.12003

SOLDOS SUBGRUPO C2

2016.00005

1010

N

100.000,00

0,00

11.A2..412A.15200

PRODUCTIVIDADE PERSOAL ESTATUTARIO
FACTOR FIXO

2016.00005

1010

N

20.000,00

0,00

309

10
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

309

FONDO RETRIBUTIVO

2016.00005

1010

47.598,00

0,00

10

11.A2..412A.180

1.28. EXPEDIENTE TR-12-051-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-217-00000003)

1.28.1. Descrición
Realizar unha transferencia con cargo a aplicación orzamentaria 12-04-312E-481.1 (código de proxecto 201500492) polo importe de 132.000,00 € , destinada a aplicación orzamentaria de nova creación 12-04-312E441.19 (código de proxecto 2015-00492). A finalidade é a sinatura dun convenio coa Corporación Radio e
Televisión de Galicia (CRTVG) para actuacións a desenvolver no 2018 destinado a " integración social " do
colectivo de parte das persoas con discapacidade auditiva, tendo en conta que se enfrentan a multiples
barreiras de integración e unha delas é a comprensión da información do entorno que lle chega a través de
medios audiovisuais.

1.28.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.04..312E.44119

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Compañia de Radio e Televisión de
Galicia

2015.00492

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Apoio a entidades de atención a
persoas maiores e persoas con

2015.00492

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

132.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

132.000,00

0,00

1.28.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.04..312E.4811

1.29. EXPEDIENTE TR-12-052-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-214-00000012)

1.29.1. Descrición
Esta modificación orzamentaria ten por obxecto dotar de crédito o concepto 131 (retribucións do persoal laboral
temporal), da aplicación orzamentaria 12.04.312D, por importe de 132.587,07 €, para as substitucións de
persoal dos centros residenciais da consellería derivada de incapacidades temporais, permisos varios,
liberacións sindicais e vacacións entre outras.

1.29.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Retribucións básicas

2016.00180

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Libranza vinculada a servizos
sociais e coidados no entorno

2006.00435

1010

21

12.04..312D.13100

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

132.587,07

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

132.587,07

0,00

1.29.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.04..312D.4803

1.30. EXPEDIENTE TR-12-053-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-218-00000006)

1.30.1. Descrición
Transferencia de crédito entre os capítulos IV e II do orzamento de gastos da D.X.Xuventude, Participación e
Voluntariado, por importe global de 26.963,65 euros, co obxecto de financiar gastos xurdidos para afrontar
reparacións en instalacións dependentes da dirección xeral.

1.30.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

001

Edificios e outras construcc. (rep) 2015.00543

21

12.05..313A.212

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

26.963,65

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

1.30.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

21

12.05..313A.4600

Axudas a entidades locais

2015.00528

1010

N

9.677,89

0,00

001

21

12.05..313A.4810

Axudas a asociacións xuvenís e
entidades sen ánimo de lucro

2015.00528

1010

N

17.285,76

0,00

1.31. EXPEDIENTE TR-12-054-18

(Código exp. CODEX TR-2018-215-00000004)

1.31.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 409.000,00 € dende a aplicación orzamentaria 12.02.312B.480.1
(código de proxecto 2015 00550) á aplicación orzamentaria 12.02.312B.443.17 (código de proxecto 2015
00493) para a financiación do incremento dos gastos correntes da Fundación Pública Galega para a Tutela de
Persoas Adultas (FUNGA).

1.31.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.02..312B.44317

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA
AUTONOMIA PERSOAL E A ATENCIÓN AS

2015.00493

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

MEDIDAS PARA CONCILIACIÓN Y
DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA

2015.00550

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

409.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

409.000,00

0,00

1.31.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.02..312B.4801

1.32. EXPEDIENTE TR-12-055-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-214-00000013)

1.32.1. Descrición
Transferencia de crédito dos remanentes derivados do proxecto de actuacións de desenvolvemento rural (2012
00926) da aplicación 12 01 311A 622.1,para acometer obras menores e reposición de equipamentos nos
Centros dependentes da Consellería de Política Social no marco do "Plan de Centros Socio comunitarios 2018"

1.32.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

21

12.01..311A.6231

Adquisición equipamentos Centros

2015.00555

1010

N

30.000,00

0,00

001

21

12.01..311A.6321

Reformas nos Centros Asistenciais

2015.00555

1010

N

40.000,00

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Construccións e centros de
asistencia a colectivos en

2012.00926

1010

70.000,00

0,00

1.32.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.01..311A.6221

1.33. EXPEDIENTE TR-12-056-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-216-00000003)

1.33.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO, por importe de 88.000,00 €, desde a aplicación orzamentaria 12.03.312A.

Páxina 14 de 36
136945

Informe para o Parlamento

481.3 (código de proxecto 2015 00485) ás aplicacións orzamentarias 12.03.313C.212 (código de proxecto 2013
00627), e 12.03.313C.228 (código de proxecto 2013 00627), para financiar os gastos de funcionamento dos
centros sociocomunitarios e casas do mar da titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

1.33.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

21

12.03..313C.212

Edificios e outras construcións

2013.00627

1010

N

30.000,00

0,00

001

21

12.03..313C.228

Gastos de funcionamento de centros
e servizos sociais

2013.00627

1010

N

58.000,00

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Axudas e subvencións en materia de
servizos sociais

2015.00485

1010

88.000,00

0,00

1.33.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.03..312A.4813

1.34. EXPEDIENTE TR-12-057-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-215-00000006)

1.34.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 400.593,08 € dende as aplicacións orzamentarias 12.02.312B.781.0 e
12.02.312B.781.1 (código de proxecto 2016 00165) á aplicación orzamentaria 12.02.312B.760.0 (código de
proxecto 2016 00165) para financiar a concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e
equipamentos das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións
locais para o ano 2018.

1.34.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.02..312B.7600

001

21

12.02..312B.7600

DESCRICIÓN APLICACIÓN
TRANSFERENCIAS A CORPORACIONS
LOCAIS (ESCOLAS INFANTÍS)
TRANSFERENCIAS A CORPORACIONS
LOCAIS (ESCOLAS INFANTÍS)

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00165

1020

S

80.118,61

0,00

2016.00165

4130

S

320.474,47

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00165

1020

S

40.000,00

0,00

2016.00165

4130

S

160.000,00

0,00

2016.00165

1020

S

40.118,61

0,00

2016.00165

4130

S

160.474,47

0,00

1.34.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.02..312B.7810

001

21

12.02..312B.7810

001

21

12.02..312B.7811

001

21

12.02..312B.7811

DESCRICIÓN APLICACIÓN
ESCOLAS INFANTÍS EN POLÍGONOS
INDUSTRIAIS E PARQUES EMPRESARIAIS
ESCOLAS INFANTÍS EN POLÍGONOS
INDUSTRIAIS E PARQUES EMPRESARIAIS
AXUDAS INFRAESTRUTURAS E MOBILIARIO
DAS ESCOLAS INFANTÍS PRIVADAS DE
AXUDAS INFRAESTRUTURAS E MOBILIARIO
DAS ESCOLAS INFANTÍS PRIVADAS DE

1.35. EXPEDIENTE TR-12-058-18

(Código exp. CODEX TR-2018-214-00000014)

1.35.1. Descrición
Transferencia de crédito dos remanentes derivados da execución de actuacións do plan de desenvolvemento
rural (C.P-2012 00926) da aplicación 622.1 ás aplicacións 623.1 e 632.1 para a reparación do chan da RM de
Oleiros, substitución da cociña do Centro de Menores de Ferrol e compra centralizada de cadeiras
ergonómicas, camas ergonómicas e outras axudas técnicas para as Xefaturas Territoriais que eviten riscos para
a seguridade e saúde dos traballadores.

1.35.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Adquisición equipamentos Centros

2015.00555

1010

60.000,00

0,00

21

12.01..311A.6231
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Reformas nos Centros Asistenciais

2015.00555

1010

40.000,00

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Construccións e centros de
asistencia a colectivos en

2012.00926

1010

100.000,00

0,00

21

12.01..311A.6321

1.35.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.01..311A.6221

1.36. EXPEDIENTE TR-12-059-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-214-00000016)

1.36.1. Descrición
Esta modificación orzamentaria ten por obxecto dotar de crédito o concepto 131 (retribucións do persoal laboral
temporal),da aplicación orzamentaria 12.04.312E, por importe de 12.130,04 €, para as substitucións de persoal
dos centros residenciais da consellería derivada de incapacidades temporais, permisos varios, liberacións
sindicais e vacacións, entre outras.

1.36.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00177

1010

12.130,04

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2013.00590

1010

N

1.671,19

0,00

2012.00569

1010

N

4.393,83

0,00

21

12.04..312E.13100

N

1.36.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS
E SERVIZOS SOCIAIS
PLAN DE LOITA CONTRA A POBREZA E A
EXCLUSIÓN

001

21

12.02..312B.228

001

21

12.03..313C.6401

001

21

12.04..312E.22765

SERVIZO DE MOVILIDADE

2009.00250

1010

N

4.393,83

0,00

001

21

12.05..313A.22000

ORDINARIO NON INVENTARIABLE

2015.00543

1010

N

1.671,19

0,00

1.37. EXPEDIENTE TR-12-060-18

(Código exp. CODEX TR-2018-217-00000007)

1.37.1. Descrición
A presente proposta ten como finalidade atender gastos non recurrentes nas residencias de maiores (R.M.
Oleiros e RM. Volta de Castro) e centros de persoas con discapacidade (Capd de Redondela e Capd de Sarria)
dependentes da Consellería de Política Social. Son gastos xurdidos por causas extraordinarias e non
previsibles ao inicio do exercizo 2018, nos centros e polas causas seguintes :
1º) Residencia de Maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela): motor portal acceso ao recinto.
2º) CAPD de Redondela: reparacions varias en maquinaria: porta cámara frigorífica, bomba caldera, lavadora,
etc..
3º) R.M. de Oleiros: reparación da sala ou local donde está instalada un aparato de raios X que se usa para
atención dos usuarios (instalación falso teito e pintado paredes, teito, etc..)
4º) CAPD de Sarria: reparación sistema contra-incendios e outros
En total o importe necesario ascende a 37.996,00 €.

1.37.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

001

12.04..312D.212
12.04..312D.213

001

21
21

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Mantemento e conservacion edificios 2010.00845

1010

N

11.996,00

0,00

Mantemento e conservación de
maquinaria

1010

N

26.000,00

0,00

2010.00845
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1.37.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.04..312D.2281

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Funcionamento de centros publicos
para persoas maiores con dependenc

2010.00845

1010

37.996,00

0,00

1.38. EXPEDIENTE TR-12-061-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-214-00000010)

1.38.1. Descrición
Transferencia de crédito nun subconcepto do estado de gastos do orzamento da Consellería de Política Social
por importe de 6.583,32 €, con destino á contratación en concepto de Acumulación de tarefas de persoal
funcionario interino, co obxecto de atender excesos ou acumulacións de tarefas no servizo de Familia, Infancia
e Dinamización Demográfica na Xefatura Territorial de Lugo.

1.38.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.02..312B.12024

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

ACUMULACIONS DE TAREFAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO NON DOCENTE

2016.00176

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

ACUMULACIONS DE TAREFAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO NON DOCENTE

2016.00175

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.583,32

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.583,32

0,00

1.38.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.01..311A.12024

1.39. EXPEDIENTE TR-12-062-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-214-00000018)

1.39.1. Descrición
Transferencia de crédito en varios subconceptos do estado de gastos do orzamento da Consellería de Poltítica
Social por importe de 132.587,07 euros, para atender as acumulacións de tarefas do persoal contratado para
reforzar os equipos de valoración do grao de discapacidade na Dirección Xeral de Maiores e Persoas con
Discapacidade.

1.39.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.04..312D.12024

001

21

12.04..312D.13124

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

2016.00180

1010

2016.00180

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

ACUMULACIONS DE TAREFAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO NON DOCENTE
ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

1.640,92

0,00

N

130.946,15

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.39.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.01..311A.12024

ACUMULACIONS DE TAREFAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO NON DOCENTE

2016.00175

1010

N

1.640,92

0,00

001

21

12.04..312D.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00180

1010

N

96.822,83

0,00

001

21

12.04..312E.13124

ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL

2016.00177

1010

N

34.123,32

0,00

1.40. EXPEDIENTE TR-12-063-18

(Código exp. CODEX TR-2018-216-00000002)

1.40.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO, por importe de 388.277,41 €, desde as aplicacións orzamentarias
12.03.312C.460.0 (código de proxecto 2015 00559), 12.03.313C.460.1 (código de proxecto 2015 00559) e
12.03.313C.460.2 (código de proxecto 2015 00559) ás aplicación orzamentarias 12.03.312C.481.0 (código de
proxecto 2015 00559) e 12.03.313C.481.6 (código de proxecto 2015 00559), para financiar o incremento dos
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consignados na Orde do 13 de xuño de 2018, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de
subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e
inclusión social e se procede á súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente
polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas
operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020).

1.40.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001
001
001
001

21
21
21
21

12.03..312C.4810
12.03..312C.4810
12.03..313C.4816
12.03..313C.4816

DESCRICIÓN APLICACIÓN
ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE
SOCIAL
ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE
SOCIAL
LOITA CONTRA A POBREZA
EXCLUSIÓN SOCIAL
LOITA CONTRA A POBREZA
EXCLUSIÓN SOCIAL

INCLUSIÓN
INCLUSIÓN
E A
E A

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2015.00559

1020

S

10.000,00

0,00

2015.00559

4330

S

40.000,00

0,00

2015.00559

1020

S

67.655,48

0,00

2015.00559

4330

S

270.621,93

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2015.00559

1020

S

10.000,00

0,00

1.40.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.03..312C.4600

001

21

12.03..312C.4600

001

21

12.03..313C.4601

001

21

12.03..313C.4601

001

21

12.03..313C.4602

001

21

12.03..313C.4602

DESCRICIÓN APLICACIÓN
ACCIONS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN
SOCIAL
ACCIONS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN
SOCIAL

2015.00559

4330

S

40.000,00

0,00

PLAN DESENVOLVEMENTO XITANO

2015.00559

1020

S

30.000,00

0,00

PLAN DESENVOLVEMENTO XITANO

2015.00559

4330

S

120.000,00

0,00

2015.00559

1020

S

37.655,48

0,00

2015.00559

4330

S

150.621,93

0,00

TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS
LOCAIS
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS
LOCAIS

1.41. EXPEDIENTE TR-12-064-18

(Código exp. CODEX TR-2018-214-00000015)

1.41.1. Descrición
Transferencia de crédito en varios subconceptos do estado de gastos do orzamento da Consellería de Política
Social por importe de 729.749,13 euros, para atender as deficiencias de crédito detectadas tras o aboamento
da nómina de outubro en varias aplicacións orzamentarias.

1.41.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

21

12.01..311A.11000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS
REMUNERACIÓNS

2016.00175

1010

N

4.180,87

0,00

001

21

12.02..312B.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00176

1010

N

8.722,03

0,00

2016.00175

1010

N

652,24

0,00

001

21

12.03..311A.13002

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

001

21

12.03..311A.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

21.490,86

0,00

001

21

12.04..311A.13002

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

2016.00175

1010

N

3.456,84

0,00

001

21

12.04..312D.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00180

1010

N

598.362,48

0,00

001

21

12.04..312E.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00177

1010

N

92.883,81

0,00

1.41.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

21

12.01..311A.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00175

1010

N

42.300,17

0,00

001

21

12.01..311A.180

FONDO RETRIBUTIVO

2016.00175

1010

N

5.945,00

0,00

001

21

12.02..312B.180

FONDO RETRIBUTIVO

2016.00176

1010

N

119.122,88

0,00

001

21

12.03..311A.180

FONDO RETRIBUTIVO

2016.00175

1010

N

7.157,00

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

21

12.04..311A.13001

OUTRAS REMUNERACIÓNS

2016.00175

1010

N

200.000,00

0,00

001

21

12.04..311A.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

75.000,00

0,00

001

21

12.04..311A.180

FONDO RETRIBUTIVO

2016.00175

1010

N

9.488,00

0,00

001

21

12.04..312D.180

001

21

12.04..312E.13002

FONDO RETRIBUTIVO

2016.00180

1010

N

97.427,00

0,00

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

2016.00177

1010

N

4.109,08

0,00

001

21

12.04..312E.180

FONDO RETRIBUTIVO

2016.00177

1010

N

9.200,00

0,00

001

21

12.05..313A.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00179

1010

N

160.000,00

0,00

1.42. EXPEDIENTE TR-12-065-18

(Código exp. CODEX TR-2018-214-00000017)

1.42.1. Descrición
Transferencia de crédito dentro do Capítulo I do estado de gastos do orzamento da Consellería de Política
Social, por importe de 135.204,43 €, para dotar novo persoal declarado laboral temporal indefinido por sentenza
firme.

1.42.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

21

12.04..312D.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00180

1010

N

88.489,48

0,00

001

21

12.04..312D.13301

OUTRAS REMUNERACIÓNS

2016.00180

1010

N

18.456,02

0,00

2016.00180

1010

N

9.131,36

0,00

8.284,12

0,00

001

21

12.04..312D.13302

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

001

21

12.04..312D.13305

TRIENIOS

2016.00180

1010

N

001

21

12.04..312D.13308

IPC GALEGO

2016.00180

1010

N

477,01

0,00

001

21

12.04..312E.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00177

1010

N

6.959,20

0,00

001

21

12.04..312E.13301

OUTRAS REMUNERACIÓNS

2016.00177

1010

N

1.613,16

0,00

2016.00177

1010

N

978,36

0,00

001

21

12.04..312E.13302

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

001

21

12.04..312E.13305

TRIENIOS

2016.00177

1010

N

776,64

0,00

001

21

12.04..312E.13308

IPC GALEGO

2016.00177

1010

N

39,08

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.42.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

21

12.04..312D.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00180

1010

N

115.706,63

0,00

001

21

12.04..312D.13002

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

2016.00180

1010

N

9.131,36

0,00

001

21

12.04..312E.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00177

1010

N

9.388,08

0,00

12.04..312E.13002

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

2016.00177

1010

N

978,36

0,00

001

21

1.43. EXPEDIENTE TR-12.A1-012-18

(Código exp. CODEX TR-2018-7-00000005)

1.43.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 38.721,35 € dende a aplicación orzamentaria 12.A1.312B.228 (código
de proxecto 2015 0001) á aplicación orzamentaria 12.A1.312B.212 (código de proxecto 2015 0001) para obras
de reparación en escolas infantís.

1.43.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

307

EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS

2015.00001

1010

38.721,35

0,00

10

12.A1..312B.212
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1.43.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

307

GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS

2015.00001

1010

38.721,35

0,00

10

12.A1..312B.228

1.44. EXPEDIENTE TR-12.A1-013-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-7-00000006)

1.44.1. Descrición
Transferencia dentro do capítulo I do estado de gastos do orzamento da Axencia Galega de Servizos Sociais da
Consellería de Política Social, por un importe de 54.549,71 €, para dotar novo persoal declarado laboral
temporal indefinido por sentenza firme.

1.44.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

307

10

12.A1..312B.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00001

1010

N

42.724,27

0,00

307

10

12.A1..312B.13301

OUTRAS REMUNERACIÓNS

2016.00001

1010

N

9.030,99

0,00

307

10

12.A1..312B.13305

TRIENIOS

2016.00001

1010

N

2.588,79

0,00

307

10

12.A1..312B.13308

IPC GALEGO

2016.00001

1010

N

205,66

0,00

1.44.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

307

10

12.A1..312B.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00001

1010

N

32.646,13

0,00

307

10

12.A1..312B.180

FONDO RETRIBUTIVO

2016.00001

1010

N

21.903,58

0,00
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2. XERACIÓN
2.1. EXPEDIENTE CR-11.80-006-18

(Código exp. CODEX XC-2018-59-00000025)

2.1.1. Descrición
REPOSICION DE CRÉDITO, por importe de 56.224,65 €, nos capítulos 1, 2 e 6, programas 414A, 412A e
412B, do estado de gastos do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, con destino a gastos
de persoal e en bens correntes e servizos e investimentos reais. A reposición é como consecuencia de varios
reintegros de orzamento corrente nos centros de xestión do SERGAS.

2.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.05..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

3.962,35

0,00

103

50

15.05..412A.22101

auga

2014.00042

1010

7.200,33

0,00

103

50

15.05..412A.22201

Postais

2014.00042

1010

113,62

0,00

103

50

103

50

15.71..412A.13100

retribucións básicas

2016.00014

1010

2.380,32

0,00

15.71..412A.22106

productos farmaceuticos e
mat.sanitario

2014.00042

1010

7.692,87

0,00

103

50

15.71..412B.6402

gastos en investimentos de caracter 2013.00024

1010

1.789,25

0,00

103

50

27.01..412A.22115

implantes

2014.00042

1010

2.600,00

0,00

103

50

27.01..412B.231

locomoción

2014.00041

1010

244,72

0,00

103

50

27.01..414A.6401

apoio programa MIR

2014.00009

1010

153,00

0,00

103

50

32.01..412A.13100

retribucións básicas

2016.00014

1010

294,29

0,00

103

50

32.01..412A.22115

Implantes

2014.00042

1010

6.683,50

0,00

103

50

32.01..412A.230

axudas de custo

2014.00042

1010

12.830,27

0,00

103

50

36.01..412A.12000

Soldos subgrupo C1

2016.00014

1010

500,00

0,00

103

50

36.01..412A.22000

Ordinario non inventariable

2014.00042

1010

899,29

0,00

2014.00042

1010

176,82

0,00

103

50

36.01..412A.22106

produtos farmaceuticos e material
sanitario

103

50

36.03..412A.12000

soldos subgrupo C1

2016.00014

1010

6.596,70

0,00

103

50

36.03..412A.22106

produtos farmaceuticos e material
sanitario

2014.00042

1010

1.088,51

0,00

103

50

36.03..412A.22116

outro material sanitario

2014.00042

1010

542,81

0,00

103

50

36.03..414A.6401

Apoio programa MIR

2014.00009

1010

476,00

0,00

2.2. EXPEDIENTE XC-08-005-18

(Código exp. CODEX XC-2018-197-00000003)

2.2.1. Descrición
Xeración de crédito por un importe de 40.000,00 € no capítulo VI do programa 512A do orzamento da Dirección
Xeral de Mobilidade como consecuencia dos compromisos firmes de ingresos derivados das achegas de ADIFAlta Velocidade, en virtude do Convenio de colaboración asinado o 31 de maio de 2018 entre a Consellería de
Infraestruturas e Vivenda de la Xunta de Galicia, o Concello de Vigo e a entidade pública empresarial ADIF-Alta
Velocidade, para a execución das obras dos accesos e a nova vialidade urbana do entorno da estación
Intermodal de Vigo.

2.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

26

08.02..512A.6000

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

INTERMODALIDADE E PLATAFORMAS
LOXÍSTICAS, ESTACIÓNS INTERMODAIS

2015.00248

3010

40.000,00

0,00
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2.3. EXPEDIENTE XC-10-024-18

(Código exp. CODEX XC-2018-209-00000003)

2.3.1. Descrición
Participación no Proxecto europeo Erasmus+ KA2 "Mates" (Maritime Alliance for fostering the European Blue
Economy through a Marine Technology Skilling Strategy). É una iniciativa liderada polo Centro Tecnológico del
Mar - Fundación CETMAR, cuxo obxectivo é elaborar un plan estratéxico que mellore a competitividade da
industria das tecnoloxías marítimas en Europa a través dunha adecuación das formacións existentes.

2.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

PROXECTO EUROPEO MATES

2018.00116

4610

68.750,60

0,00

14

10.50..422M.64023

2.4. EXPEDIENTE XC-10-026-18

(Código exp. CODEX XC-2018-209-00000004)

2.4.1. Descrición
Miniempresas Lugo é un proxecto que financia a Fundación Alcoa nas áreas de educación e formación da
mocidade, saúde e seguridade da familia, cidadáns con necesidades especiais e preocupación polo medio
ambiente.
O obxectivo principal é a creación dunha cultura emprendedora, fomentando o espírito empresarial entre as
idades máis novas.
O proxecto desenvolverase entre o alumnado de ciclos formativos de formación profesional, bacharelato, 1º, 2º
3º e 4º curso de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) , 6º de Educación Primaria e Ensinanzas Especiais
dos centros educativos da provincia de Lugo.

2.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

PROXECTO "EMPRENDE"

2015.00637

3210

60.069,77

0,00

14

10.50..422M.64013

2.5. EXPEDIENTE XC-10-028-18

N

(Código exp. CODEX XC-2018-209-00000005)

2.5.1. Descrición
Miniempresas Coruña é un proxecto que financia a Fundación Alcoa nas áreas de educación e formación
da mocidade, saúde e seguridade da familia, cidadáns con necesidades especiais e preocupación polo
medio ambiente.
O obxectivo principal é a creación dunha cultura emprendedora, fomentando o espírito empresarial
entre as idades máis novas.
O proxecto desenvolverase entre o alumnado de ciclos formativos de formación profesional,
bacharelato, 1º, 2º 3º e 4º curso de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) , 6º de Educación Primaria
e Ensinanzas Especiais dos centros educativos da provincia da Coruña.

2.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

PROXECTO "EMPRENDE"

2015.00638

3210

34.758,43

0,00

14

10.50..422M.64013

2.6. EXPEDIENTE XC-10-029-18

N

(Código exp. CODEX XC-2018-204-00000006)

2.6.1. Descrición
Xeración de crédito derivada do ingreso realizado polo Concello do Grove, por importe de 30.000,00€, como
consecuencia da sinatura dun convenio de colaboración para a montaxe e instalación provisional de módulos
prefabricados para o comedor escolar no CEIP Rosalía de Castro.
O establecemento do servizo de comedor escolar no CEIP Rosalía de Castro para dar resposta ás demandas
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da comunidade educativa require a montaxe e instalación con caracter provisional de módulos prefabricados
nas condicións que permitan destinalos a comedor escolar no centro.
As actuacións a realizar no centro educativo, a través da Xefatura Territorial de Pontevedra, supoñen un
investimento total de 66.636,30 euros que se sufragan entre a Consellería e o Concello do Grove segundo as
seguintes achegas establecidas no convenio:
- Consellería : 36.636,30 €
- Concello do Grove : 30.000,00 €

2.6.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

001

REPARACIÓNS, AMPLIACIÓNS E MELLORAS 2015.00399

14

10.10..422A.6321

PROXECTO

2.7. EXPEDIENTE XC-10-030-18

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3110

30.000,00

0,00

N

(Código exp. CODEX XC-2018-209-00000002)

2.7.1. Descrición
Xeración de crédito, por importe de 69.043,35 €, como consecuencia da ampliación de fondos previstos no
orzamento do ano 2018 para as actividades de formación promovidas pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, durante o ano 2018 en desenvolvemento de plan de Formación Continua do persoal
docente ao servizo da Xunta de Galicia (Acordo de Formación para o Emprego das Aadministracións Públicas
de 22 de marzo de 2010).

2.7.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.50..422I.6401

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO
PROFESORADO

2015.00354

3010

69.043,35

0,00

2.8. EXPEDIENTE XC-10-031-18

(Código exp. CODEX XC-2018-206-00000002)

2.8.1. Descrición
Xeración de crédito na aplicación orzamentaria 10.21.433A.632.1, código de proxecto 2009 00807, por importe
total de 18.661,66 €, procedente das indeminizacións da compañía de seguros Mapfre por un sinistro na Illa de
San Simón, por importe de 14.671,66 €, e outro sinistro no Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro, por
importe de 3.990 €.

2.8.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.21..433A.6321

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Obras en materia de Patrimonio
Cultural

2009.00807

1010

18.661,66

0,00

2.9. EXPEDIENTE XC-10-032-18

N

(Código exp. CODEX XC-2018-209-00000006)

2.9.1. Descrición
Proxecto "Dron" aprobado pola Fundación Alcoa co obxectivo do proxecto e la fabricación dun prototipo de
drone de tipo multirrotor, dotado de tecnoloxía de propulsión híbrida, para conseguir unha autonomía e carga de
pago superiores as que actualmente alcanzan los sistemas multirrotor eléctricos.

2.9.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

PROXECTO DRON

2018.00124

3210

23.809,52

0,00

14

10.50..422M.64024

2.10. EXPEDIENTE XC-10-033-18

N

(Código exp. CODEX XC-2018-209-00000007)

2.10.1. Descrición
"Naturacción" é un proxecto que financia a Fundación Alcoa nas áreas de educación e formación
da mocidade, saúde e seguridade da familia, cidadáns con necesidades especiais e preocupación polo
medio ambiente.
O obxectivo principal do proxecto é a promoción do desenvolvemento de proxectos de innovación ambientais
interdisciplinarios en todos os centros educativos participantes da mariña lucense. Naturacción inclúe diversos
proxectos de actuación medioambiental entre os que destacan as accións directas sobre el medio: limpezas de
praias, actuacións sobre os ríos, plantación se refosrestacións, recuperación de áreas degradadas, protección
de fauna e flora, fomento do consumo responsable de enerxía e auga, reciclaxe e reutilización de materiais de
desfeito, fomento da conciencia ecolóxica entre os escolares, as súas familias e a súa comunidade.
Esta iniciativa desenvolverase en colaboración coa Fundación Alcoa e coa Fundación Santiago Rey FernándezLatorre, de xeito paralelo e complementario co programa Voz Natura. A tal efecto asinarase un convenio de
colaboración coa referida fundación para as accións de coordinación, difusión e avaliación das actividades que
se realicen ao abeiro do proxecto.
Este programa vai dirixido a alumnado de educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato, formación
profesional e educación especial de trinta e nove (39) centros educativos da comarca da Mariña (Lugo) e a súa
zona de influencia.

2.10.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.50..423A.229

GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS
2014.00706
DOCENTES

3210

N

14.240,00

0,00

001

14

10.50..423A.6405

PROXECTO NATURACCIÓN

3210

N

25.749,79

0,00

2014.00706

2.11. EXPEDIENTE XC-10-034-18

(Código exp. CODEX XC-2018-206-00000003)

2.11.1. Descrición
Xeración de crédito na aplicación 10.21.433A.632.1, código de proxecto 2009 00807, polo importe de 1.506,45
€ procedente da indemnización da compañía de seguros por un sinistro no Parque Arqueolóxico de Arte
Rupestre de Campo Lameiro que está integrado na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

2.11.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.21..433A.6321

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Intervencións no patrimonio
cultural e nas infraestruturas

2009.00807

1010

2.12. EXPEDIENTE XC-11.80-049-18

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.506,45

0,00

(Código exp. CODEX XC-2018-59-00000027)

2.12.1. Descrición
XERACION DE CRÉDITO, por importe de 55.022,65 €, no capítulo 2, programas 412A e 412B, do estado de
gastos do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, con destino a gastos en bens correntes e
servizos. A xeración é como consecuencia de varios ingresos da compañía Mapfre.

2.12.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..412A.212

Edificios e outras construccions

2014.00042

1010

1.515,78

0,00

103

50

15.01..412A.22799

outros

2014.00042

1010

2.143,65

0,00

103

50

15.01..412B.212

Edificios e outras construccions

2014.00041

1010

1.070,00

0,00

103

50

27.01..412B.212

103

50

32.01..412A.22113

Edificios e outras construccions

2014.00041

1010

15.090,82

0,00

2014.00042

1010

3.916,83

0,00

103

50

36.01..412A.213

2014.00042

1010

31.285,57

0,00

instrumental e pequeno utensilios
sanitario
maquinaria, instalacións e
utensilios

2.13. EXPEDIENTE XC-11.80-037-18

(Código exp. CODEX XC-2018-59-00000016)

2.13.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO por importe de 308.209,05 €, no capítulo II, programa 412A, do estado de gastos do
Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, con destino a gastos en bens correntes e de servizos. Esta
modificación ten como finalidade xerar crédito como consecuencia dos ingresos efectuados no concepto
1353.15 "Galaria, empresa pública de servizos sanitarios, SA", pola actividade das unidades de alta tecnoloxía
que dita empresa ocupa nos Hospitais de Vigo - Meixoeiro e Alvaro Cunqueiro- do centro 3601-Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada de Vigo.

2.13.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Outro material sanitario

2014.00042

1010

50

36.01..412A.22116

2.14. EXPEDIENTE XC-11.80-044-18

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

308.209,05

0,00

(Código exp. CODEX XC-2018-59-00000011)

2.14.1. Descrición
XERACION DE CRÉDITO, por importe de 235.913,22 €, no capítulo 1, programa 561C , do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, con destino a investigación sanitaria. A xeración é
como consecuencia de varios ingresos das Fundacións Profesor Novoa Santos e Biomédica Sur para a
intensificación de investigadores, de acordo coa instrución 2/2013.

2.14.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..561C.13100

retribucións básicas

2015.00006

3210

153.015,00

0,00

103

50

15.01..561C.16000

seguridade social

2015.00006

3210

47.886,00

0,00

103

50

15.05..561C.13100

retribucións básicas

2015.00006

3210

7.562,10

0,00

103

50

103

50

15.05..561C.16000

seguridade social

2015.00006

3210

2.450,12

0,00

32.01..561C.13100

retribucións basicas

2015.00006

3210

11.547,00

0,00

103

50

32.01..561C.16000

seguridade social

2015.00006

3210

3.453,00

0,00

103

50

36.01..561C.13100

retribucións basicas

2015.00006

3210

7.621,95

0,00

103

50

36.01..561C.16000

seguridade social

2015.00006

3210

2.378,05

0,00

2.15. EXPEDIENTE XC-11.80-045-18

(Código exp. CODEX XC-2018-59-00000024)

2.15.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO por importe de 7.571,64 €, no capítulo I, programa 412A, do estado de gastos do
Servizo Galego de Sáude, con destino a produtividade factor variable-programas especiais. Esta modificación
ten como finalidade xerar crédito como consecuencia dos ingresos efectuados no concepto 1353.15 "Galaria,
empresa pública de servizos sanitarios, SA", polos programas especiais de cardioloxía e radiofisica hospitalaria
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no Complexo Hospitalario de Ourense - centro de xestión 3201.

2.15.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

32.01..412A.15304

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Produtividade factor variable.
Programas especiais

2016.00014

1010

2.16. EXPEDIENTE XC-11.80-046-18

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.571,64

0,00

(Código exp. CODEX XC-2018-59-00000014)

2.16.1. Descrición
XERACION DE CRÉDITO, por importe de 32.850,00 €, nos capítulos 1 e 6, programa 561C, do estado de
gastos do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, con destino a investigación sanitaria. A
xeración é como consecuencia dun ingreso do Instituto de Salud Carlos III para proxectos de investigación
asociados ós contratos Miguel Servet tipo I.

2.16.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.71..561C.13100

Retribucións básicas

2016.00021

3010

15.460,03

0,00

103

50

15.71..561C.16000

Seguridade social

2016.00021

3010

5.039,97

0,00

103

50

15.71..561C.6400

Investigación sanitaria

2016.00021

3010

12.350,00

0,00

2.17. EXPEDIENTE XC-11.80-047-18

(Código exp. CODEX XC-2018-59-00000026)

2.17.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO por importe de 224.483,03 €, no capítulo II, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, con destino a gastos en bens correntes e de servizos.
Esta modificación ten como finalidade xerar crédito como consecuencia dos ingresos efectuados no concepto
1353.15 “Galaria, empresa pública de servizos sanitarios, SA”, pola actividade das unidades de alta tecnoloxía
que dita empresa ocupa nos Hospitais de Vigo – Meixoeiro e Alvaro Cunqueiro- do centro 3601-Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada de Vigo.

2.17.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Outro material sanitario

2014.00042

1010

50

36.01..412A.22116

2.18. EXPEDIENTE XC-11.80-048-18

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

224.483,03

0,00

(Código exp. CODEX XC-2018-59-00000020)

2.18.1. Descrición
XERACION DE CRÉDITO, por importe de 111.818,00 €, no capítulo 1, programa 561C , do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, con destino a investigación sanitaria. A xeración é
como consecuencia de varios ingresos das Fundacións Profesor Novoa Santos, Instituto de Investigación
Sanitaria Santiago e Biomédica Sur para a intensificación de investigadores, de acordo coa instrución 2/2013.

2.18.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..561C.13100

retribucións básicas

2015.00006

3210

47.093,00

0,00

103

50

15.01..561C.16000

Seguridade social

2015.00006

3210

15.225,00

0,00

103

50

15.71..561C.13100

retribucións básicas

2015.00006

3210

28.280,54

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.71..561C.16000

Seguridade social

2015.00006

3210

9.219,46

0,00

103

50

36.01..561C.13100

retribucións básicas

2015.00006

3210

9.146,34

0,00

103

50

36.01..561C.16000

Seguridade social

2015.00006

3210

2.853,66

0,00

2.19. EXPEDIENTE XC-11.80-050-18

(Código exp. CODEX XC-2018-59-00000030)

2.19.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO por importe de 8.000,00 €, no capítulo VI, programa 412B, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, con destino a gastos en investimentos de carácter
inmaterial. A xeración é como consecuencia dun convenio específico de colaboración entre o Servizo Galego de
Saúde e Astrazéneca Farmacéutica Spain, S.A, para o desenvolvemento da estratexia galega de atención aos
doentes en condicións crónicas.

2.19.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Estratexias de saúde e seguridade

2014.00024

3210

50

50.01..412B.6404

2.20. EXPEDIENTE XC-11.80-051-18

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

8.000,00

0,00

(Código exp. CODEX XC-2018-59-00000028)

2.20.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO por importe de 77.300,00 €, no capítulo II, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, con destino a gastos en bens correntes e de servizos.
Esta modificación ten como finalidade xerar crédito como consecuencia dos ingresos efectuados no concepto
1354.10 “Instituto Galego de Oftalmoloxía”, polos gastos ocasionados por este instituto nas dependencias que
ocupa no Hospital de Conxo do centro 1571-Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

2.20.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

instrumental e pequenos utensilios

2014.00042

1010

77.300,00

0,00

50

15.71..412A.22113

2.21. EXPEDIENTE XC-11.A1-002-18

N

(Código exp. CODEX XC-2018-127-00000008)

2.21.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO, no capítulo 2, programa 411A do estado de gastos do orzamento da Axencia Galega
para a Xestión do Coñecemento en Saúde para o ano 2018, por un importe de 10.000 € con destino gastos de
organización da actividade formativa de teleformación para concienciar a médicos de atención primaria sobre a
necesidade de vacinación no adulto. O curso desenvolverase en 6 módulos e constará de material teórico en
PDF e una breve exposición de contidos en formato audiovisual con formato de píldoras formativas.

2.21.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

308

Cursos de formación

2018.00005

3210

10.000,00

0,00

10

11.A1..411A.22617
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2.22. EXPEDIENTE XC-11.A1-003-18

(Código exp. CODEX XC-2018-127-00000009)

2.22.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO, no capítulo2, programa 411A, do estado de gastos do orzamento da Axencia Galega
para a Xestión do Coñecemento en Saúde para o ano 2018, por un importe de 55.000 € con destino gastos de
organización da actividade formativa " II JORNADA INNOVACIÓN EN DIABETES EN LAS CCAA" que terá
lugar os días 23 e 24 de novembro de 2018 en Santiago de Compostela.

2.22.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

308

Cursos de fornación

2018.00007

3210

55.000,00

0,00

10

11.A1..411A.22617

2.23. EXPEDIENTE XC-12-011-18

N

(Código exp. CODEX XC-2018-218-00000001)

2.23.1. Descrición
Xeración de crédito por importe de 75.000 euros procedente de transferencias finalistas do Estado para a
celebración do Congreso Estatal de Voluntariado 2018.

2.23.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS

2018.00123

3010

75.000,00

0,00

21

12.05..312F.22606

2.24. EXPEDIENTE XC-12-012-18

N

(Código exp. CODEX XC-2018-217-00000003)

2.24.1. Descrición
O financiamento da xeración de crédito ven motivada polos ingresos efectuados no Tesouro polas entidades
seguintes : ADACECO (Asociación de Daño Cerebral da Coruña) e pola Consellería de Educación (CEE María
Mariño) entidades que desenvolven actividades nas instalacións do Centro de Atención a Persoas con
Discapacidade de A Coruña (CAPD) en virtude de acordos suscritos entre ambas no seu día. Estes acordos
que implican o uso ou compartición de instalacións implica a colaboración na financiación dos gastos que
incurre e paga o CAPD de A Coruña referidos a luz, auga e combustible de calefacción nunhas porcentaxes
fixadas e que resultan ser dun 2,8% no caso de ADACECO e dun 11,57 % no caso da Consellería de
Educación.

2.24.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.04..312D.2282

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

FUNCIONAMENTO CENTROS PUBLICOS
PERSOAS CON DISCAPACIDADE

2010.00845

1010

2.25. EXPEDIENTE XC-12-013-18

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

4.983,14

0,00

(Código exp. CODEX XC-2018-216-00000002)

2.25.1. Descrición
Xeración de crédito na aplicación 12.03.313C.460.2, para o desenvolvemento das actuacións incluídas no "Plan
Concertado para o Desenvolvemento de Prestacións Básicas de Servizos Sociais de Corporacións Locais" e
mais no "Programa de Protección á familia e atención á pobreza infantil".

2.25.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.03..313C.4602

001

21

12.03..313C.4602

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

PLAN CONCERTADO DE PRESTACIÓNS
2015.00474
SOCIAIS BÁSICAS
PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN Á
2017.00127
PRIMEIRA INFANCIA PARA CONCILIACIÓN

2.26. EXPEDIENTE XC-12-014-18

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3030

N

1.036.111,00

1.036.111,00

3010

N

895.554,45

895.554,45

(Código exp. CODEX XC-2018-215-00000006)

2.26.1. Descrición
Xeración de crédito polo ingreso de 7.086,64 € realizado pola compañía de seguros MAPFRE en concepto de
indemnización polo sinistro producido por unha inundación na escola infantil As Mariñas.

2.26.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

2016.00165

1010

21

12.02..312B.73213
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.086,64

0,00
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3. AUTORIZACIÓN CONSELLEIRO
3.1. EXPEDIENTE TR-08-018-18

(Código exp. CODEX TR-2018-197-00000001)

3.1.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe de 6.000,00 € entre conceptos orzamentarios do capítulo II do
programa 512A do orzamento de gastos da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

3.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

26

08.02..512A.212

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Reparacións, mantemento e
conservación de edificios e outras

2015.00236

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.000,00

0,00

3.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Comunicacións postais

2015.00236

1010

26

08.02..512A.22201

3.2. EXPEDIENTE TR-11-011-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-211-00000001)

3.2.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo II, programa 411A do estado de gastos da
Consellería de Sanidade para o ano 2018, por importe de 8.000,00 €. A citada modificación ten por finalidade
dotar crédito no concepto 233 “Outras indemnizacións” da Secretaría Xeral Técnica coa finalidade de dispoñer
de crédito para aboar as asistencias á comisión de valoración constituída para desenvolver o concurso público
para a adxudicación de novas oficinas de farmacia, convocado por Resolución do 2 de xullo de 2018, da
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade.

3.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outras indemnizacións

2015.00460

1010

18

11.01..411A.233

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

8.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

8.000,00

0,00

3.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Xurídicos, contenciosos

2015.00460

1010

18

11.01..411A.22603

3.3. EXPEDIENTE TR-11.80-033-18

N

(Código exp. CODEX TR-2018-59-00000005)

3.3.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo 2, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018, por importe de 400.000,00 €, con destino a asistencia
sanitaria con medios alleos. Esta transferencia ten como finalidade incrementar o crédito do artigo 25 da EOXI
de Pontevedra para asumir o incremento do gasto que se produce como consecuencia da asistencia sanitaria
prestada con medios alleos.

3.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Club de diálise

2014.00042

1010

50

36.03..412A.25302
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

400.000,00

0,00
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3.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

50

36.03..412A.212

Edificios e outras construcións

2014.00042

1010

103

50

36.03..412A.213

2014.00042

1010

103

50

36.03..412A.216

2014.00042

1010

Maquinaria, instalacións e
utensilios
Equipamentos para procesos de
información
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IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

175.000,00

0,00

N

175.000,00

0,00

N

50.000,00

0,00
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4. AMPLIACIÓN/BAIXA
4.1. EXPEDIENTE AB-00-004-18

(Código exp. CODEX AB-2018-211-00000001)

4.1.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo 7, programa 411A, do estado de gastos da Consellería de Sanidade
para o ano 2018, por importe total de 90.000,00 €. Esta ampliación de crédito ten como finalidade a ampliación
de crédito na Axencia Galega para a xestión do coñecemento en saúde como consecuencia da sinatura dun
acordo de colaboración entre a dita Axencia e a Axencia Galega de Innovación, para a promoción de
actividades de I+D+i

4.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

11.01..411A.73214

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Axencia Galega para a xestión do
coñecemento en saúde ACIS

2018.00122

1010

90.000,00

0,00

N

4.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Axencia Galega de Innovación

2015.00281

1010

90.000,00

0,00

15

09.10..561A.73207

4.2. EXPEDIENTE AB-00.00-001-18

N

(Código exp. CODEX AB-2018-127-00000001)

4.2.1. Descrición
AMPLIACION DE CREDITO no capítulo 6, programa 561C do estado de gastos do orzamento da Axencia
Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde para o ano 2018, por importe de 90.000 € con destino gastos
en investimentos de carácter inmaterial segundo se detalla no anexo que se acompaña a esta memoria

4.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
308

10

11.A1..561C.64010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Gastos investimentos de caracter
inmaterial

2016.00009

1010

90.000,00

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
INSTITUCIÓNS SIN FIN DE LUCRO

2015.00016

1010

90.000,00

0,00

N

4.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
304

10

09.A3..561A.7810

4.3. EXPEDIENTE AB-08.A1-001-18

N

(Código exp. CODEX AB-2018-3-00000002)

4.3.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de 1.500.000,00 €, dende a aplicación 08.A1.512B.610.1 á aplicación
08.A1.512B.600.3 código de proxecto 2012 00012 da Axencia galega de Infraestruturas.para levar a cabo
expedientes de expropiación de obras en materia de estradas.

4.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
302

10

08.A1..512B.6003

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

EXPROPIACIÓNS EN MATERIA DE
ESTRADAS

2012.00012

1010

4.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
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IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.500.000,00

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

302

CONSERVACIÓN EN MATERIA DE ESTRADAS 2018.00013

10

08.A1..512B.6101

PROXECTO

4.4. EXPEDIENTE AB-10-002-18

MOD. ELX.

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.500.000,00

0,00

(Código exp. CODEX AB-2018-210-00000002)

4.4.1. Descrición
Ampliación de crédito no capítulo I da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
para o ano 2018, por un importe de 850.000,00 euros, co fin de poder facer fronte ao maior gasto
derivado no aboamento das retribucións do persoal substituto do profesorado.

4.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.60..422A.12021

Substitucións persoal docente

2016.00145

1010

N

600.000,00

0,00

001

14

10.60..422M.12021

Substitucións persoal docente

2016.00149

1010

N

250.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

4.4.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

14

10.60..421A.12101

Complemento específico

2016.00144

1010

N

577.000,00

0,00

001

14

10.60..422D.12101

Complemento específico

2016.00146

1010

N

63.000,00

0,00

001

14

10.60..422G.12101

Complemento específico

2016.00148

1010

N

210.000,00

0,00

4.5. EXPEDIENTE AB-10-003-18

(Código exp. CODEX AB-2018-209-00000001)

4.5.1. Descrición
Ampliación de orzamento para os centros docentes que imparten os programas formativos de formación
profesional básica (FPB) e programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas
especiais o que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional (PEAFD) no curso 20182019.

4.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.60..422M.229

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

Gastos de funcionamento dos centros
2013.00832
docentes non universitarios

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3010

36.087,08

0,00

N

4.5.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Gastos de funcionamento

2008.00536

3010

36.087,08

0,00

15

09.41..323A.229

4.6. EXPEDIENTE AB-10-004-18

N

(Código exp. CODEX AB-2018-207-00000001)

4.6.1. Descrición
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de Cultura e Turismo, co
ánimo de conmemorar o 40 aniversario da Constitución Española, acordaron incluír, dentro, das actividades de
promoción lingüística da Secretaría Xeral de Política Lingüística, programas e actividades que fomenten o
coñecemento e comprensión dos valores democráticos e dos dereitos fundamentais que propugna a Carta
Magna, co galego como fío condutor

4.6.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.30..151A.6400

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Campañas de normalización
linguística

2013.00347

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Servizos de axudas complementarias
do ensino

2015.00685

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

100.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

100.000,00

0,00

4.6.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.60..423A.4800

4.7. EXPEDIENTE AB-11.80-002-18

N

(Código exp. CODEX AB-2018-59-00000003)

4.7.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo 2, programa 412A, do estado de gastos do orzamento do Servizo
Galego de Saúde para o ano 2018, por importe de 130.000,00 €. A ampliación ven motivada pola necesidade
de incrementar a aplicación 221.16 "outro material sanitario" debido ao incremento do gasto polo aumento da
actividade asistencial.

4.7.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Outro material sanitario

2014.00042

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Maquinaria, instalacións e
utensilios

2014.00042

1010

50

36.01..412A.22116

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

130.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

130.000,00

0,00

4.7.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

36.01..412A.213

4.8. EXPEDIENTE AB-12-002-18

N

(Código exp. CODEX AB-2018-215-00000001)

4.8.1. Descrición
Modificación de crédito por importe de 194.720,00 € dende a aplicación orzamentaria 12.02.312B.480.1 (código
de proxecto 2015 00550) á aplicación orzamentaria 12.02.312B.480.0 (código de proxecto 2015 00484) para
financiar o pagamento da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos
para o ano 2018.

4.8.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.02..312B.4800

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS,
AXUDA COMPLEMENTARIA A DEDUC.

2015.00484

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

MEDIDAS PARA A CONCILIACIÓN E
DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA

2015.00550

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

194.720,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

194.720,00

0,00

4.8.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

12.02..312B.4801

4.9. EXPEDIENTE AB-12-003-18

N

(Código exp. CODEX AB-2018-214-00000001)

4.9.1. Descrición
Esta ampliación de crédito ten por obxecto dotar de crédito o subconcepto 160.00 (cotizacións sociais), da
aplicación orzamentaria 12.04.312D, por importe de 43.753,73 €, polo aumento de contratacións de persoal
laboral temporal nos centros da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.
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4.9.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

SEGURIDADE SOCIAL

2016.00180

1010

43.753,73

0,00

21

12.04..312D.16000

N

4.9.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

PRESTACIÓNS ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

2006.00435

1010

43.753,73

0,00

21

12.04..312D.4803

4.10. EXPEDIENTE AB-12-004-18

N

(Código exp. CODEX AB-2018-214-00000002)

4.10.1. Descrición
Esta ampliación de crédito ten por obxecto dotar de crédito o subconcepto 160.00 (cotizacións sociais), da
aplicación orzamentaria 12.04.312E, por importe de 3.760,32 €, polo aumento de contratacións de persoal
laboral temporal nos centros da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.

4.10.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Seguridade Social

2016.00177

1010

PROXECTO

MOD. ELX.

21

12.04..312E.16000

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.760,32

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

4.10.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

Gastos de funcionamento de centros
2013.00590
e servizos sociais
Gastos en investimentos de carácter
2012.00569
inmaterial

001

21

12.02..312B.228

001

21

12.03..313C.6401

001

21

12.04..312E.22765

Servizo de movilidade

001

21

12.05..313A.22000

Ordinario non inventariable

1010

N

518,07

0,00

1010

N

1.362,09

0,00

2009.00250

1010

N

1.362,09

0,00

2015.00543

1010

N

518,07

0,00
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5. AMPLIACIÓN
5.1. EXPEDIENTE AM-11.A1-008-18

(Código exp. CODEX AM-2018-127-00000002)

5.1.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO, no capítulo 2, programa 411A, do estado de gastos do orzamento da Axencia
Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde para o ano 2018, por un importe de 3.587,70 €.

5.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

308

Cursos de formación

2018.00006

3011

10

11.A1..411A.22617

5.2. EXPEDIENTE AM-12.A1-008-18

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.587,70

0,00

(Código exp. CODEX AM-2018-7-00000001)

5.2.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de 7.086,64 € con motivo da xeración de crédito nos orzamentos da Dirección
Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, polo mesmo importe
consecuencia do ingreso realizado pola compañía de seguro MAPFRE en concepto de indemnización polo
sinistro producido por unha inundación na escola infantil As Mariñas.

5.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

307

MOBILIARIO E ENSERES

2018.00001

1010

10

12.A1..312B.6351

Páxina 36 de 36
136967

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.086,64

0,00
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Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
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15702 Santiago de Compostela
Galiza

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

Ferroatlántica é unha das industrias electrointensivas existentes en Galiza.
A día de hoxe este tipo de industria ten unha parte moi relevante dos seus custos
de produción no consumo enerxético, o que está a xerar unha grande
inestabilidade marcada non só polo alto prezo da enerxía, senón polas mudanzas
que se veñen posto en práctica no sistema de interrumpibilidade no último ano e
medio, que veu a engadir máis incerteza aínda da que xa caracterizaba o
mecanismo.
A xestión da interrompibilidade está recollida na lei 24/2013, do 26 de
decembro, do sector eléctrico, que introduce no seu artigo 49 sobre a xestión da
demanda a potestade da Administración para adoptar medidas, entre as que se
CSV: REXISTRO-8E8NHEisA-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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. 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
1
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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 periodo de
entrega comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.”
En Galiza hai varias empresas electrointensivas nunha situación crítica
despois desta poxa. Cómpre recordar que os incentivos sufriron un drástico
descenso. Por exemplo, se o prezo medio para o 1º semestre 2018 foi de 143.393
euros /MW para o 1º semestre 2019 a resultante é a metade, 77.807 euros/MW.
Alén do delicado caso de Alcoa, coa ameaza de peche da factoría da
Coruña, mais tamén polas derivadas que poida ter a respecto das unidades da
Mariña. Outra das máis importantes é Ferroatlántica, que vén de anunciarlle ao
seu cadro de persoal en Sabón un ERE polo malo resultado da poxa. Máis aínda,
cómpre recordar que estamos a falar dunha empresa que obtén parte dos seus
importantes beneficios anuais grazas á explotación dos nosos recursos naturais,
por exemplo na mina de Serrabal onde obtén unha materia prima excepcional ou
no centro de Cee mediante a explotación hidráulica.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego consideramos
que estamos diante dunha situación excepcional que require dunha forte
CSV: REXISTRO-8E8NHEisA-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

intermediación por parte das administracións para evitar que o modelo de
industria colonial que se ten aplicado, sumado ao irracional sistema de xestión
eléctrica supoñan novas perdas en materia de emprego e tecido industrial.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
2
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-Coñece o goberno galego os anuncios de ERE de Ferroatlántica en
Sabón? Cal é a súa valoración? Que actuacións vai impulsar ao respecto?
-Coñece o goberno galego se isto afecta aos demais centros de
Ferroatlántica?
-Cal é a valoración do goberno galego sobre como sitúa á industria
electrointensiva galega esta nova poxa de interrompibilidade?
-Ten coñecemento o goberno galego dalgún tipo de segregación ou
escisión do centro de Sabón respecto da matriz de Ferroatlántica? De que tipo?
Cal é a súa valoración? Considera que contradí os termos de cesión de
explotación dos recursos hidroeléctricos do Xallas?
-Ten impulsado ou vai impulsar o goberno galego algún tipo de mesa de
negociación que inclúa a parte social e empresarial?
-Valora o goberno galego que existen motivos para a reversión dalgunha
das concesións públicas a esta empresa?

CSV: REXISTRO-8E8NHEisA-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
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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 17/12/2018 11:26:10

María Montserrat Prado Cores na data 17/12/2018 11:26:18

Ana Pontón Mondelo na data 17/12/2018 11:26:20

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/12/2018 11:26:22

Olalla Rodil Fernández na data 17/12/2018 11:26:23
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/12/2018 11:26:25
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de
En Marea ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Interpelación.

A psicoloxía clínica é un servizo totalmente abandonado polo SERGAS. Dende a
década dos 90 na que comezou a incorporarse á rede pública, nunca foi
suficientemente atendida e dotada dos medios suficientes para levar a cabo un
servizo de calidade, deixando en mas do sobreesforzo das psicólogas e
psicólogos a prestación sanitaria nesta materia.
As e os profesionais da psicoloxía clínica levan anos reclamando o que
consideran demandas ás que se debe atender con urxente necesidade. A
contratación de máis persoal despois de que na última década unicamente foran
convocadas 3 prazas, un número totalmente insuficiente, principalmente se temos
en conta o aumento de enfermidades que precisan de atención psicolóxica e que
na actualidade están a abordarse a través da farmacoloxía, tal e como ten
recoñecido o Goberno.
Neste sentido, resulta tamén totalmente necesario incorporar ao servizo de
psicoloxía clínica na atención primaria, tal e como se está comezando a levar a
cabo en outras comunicades como Asturias ou Aragón. Urxe cambiar a dinámica
CSV: REXISTRO-veukTWyU4-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de traballo no Servizo Galego de Saúde en relación á psicoloxía clínica, que non
conta ni con servizos propios.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Interpelación:

137106

-

Que valoración fai o Goberno en relación a que unicamente fosen
convocadas tres prazas de psicoloxía en dez anos?

-

Cal é o motivo polo que o Goberno non implanta a Psicoloxía clínica na
Atención Primaria?

-

Por que a Psicoloxía Clínica non conta con servizos propios no Servizo
Galego de Saúde?

-

Cando ten pensado o Goberno levar a cabo as históricas demandas da
psicoloxía clínica no SERGAS?

Santiago de Compostela, 17 de decembro 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 17/12/2018 12:24:29
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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 Interpelación, relativa á
paralización por Portos de Galiza do convenio de colaboración remitido ao Concello de
Moaña, onde se autorizaba ao propio concello a levar a cabo as obras necesarias para
rematar o paseo marítimo de Domaio.

O litoral de Domaio foi estragado polas terras procedentes dos desmontes cando
se estaba a construír a ponte de Rande e a autoestrada AP-9. Durante moitos anos foi
depositario de terras e escombros convertendo a zona nun vertedoiro abandonado, a
pesares de que dende o Concello e por parte d@s veciñ@s sempre mantiveron unha
reclamación de ordenación e urbanización aos seus titulares: Autoridade Portuaria de
Vigo e Portos de Galiza.
E si facemos historia das reclamacións do concello de Moaña diante dos
distintos presidentes da Autoridade Portuaria de Vigo, destacamos o compromiso
adquirido por Abel Caballero, que nunca se levou a cabo ou a inauguración da primeira

CSV: REXISTRO-m188zeZKj-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

fase de Corina Porro alegando o seu compromiso con Domaio, lugar especial para ela
pois era a onde ía a misa e a comprar o pan, e tampouco cumpriu o prometido.
En todo este tempo o único presidente serio, responsable e cumpridor que o
concello de Moaña recoñece como impulsor desta ordenación é a Jesús Paz presidente
da Autoridade Portuaria de Vigo entre o 2007/2009. El foi o que recolleu a demanda @s

1
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veciñ@s e concello, mandou realizar o proxecto e executou a primeira fase aínda que
despois foron outras a que o inauguraron.
A urbanización deste paseo marítimo realizouse na parte competencia da
Autoridade Portuaria de Vigo en dúas fases, quedando pendente o tramo pertencente a
Portos de Galicia, entre o Multiusos (Club de Xubilados) e a rampla de varada e
reparación dos viveiros flotantes (bateas). Un espazo duns 200 metros que están dentro
do dominio portuario de Portos de Galiza e que a pesares de múltiples xestión nunca se
executou por ser competencia de Portos de Galiza.
O concello de Moaña despois de moito insistir conseguiu manter unha reunión
con Portos de Galiza para darlle unha solución acaída a este tramo sen resolver e a
pesares da dilación e falta de interese por parte do seu presidente, que abandonou a
reunión, seguiu insistindo e logrou o 19 de outubro de 2018 que o director portuario
Ignacio Villar, lles remitirse por indicación do seu presidente José Juan Durán o
convenio autorizando a ordenación e execución de dita obra. Convenio que foi
autorizado pola Comisión de goberno e asinado pola alcaldesa, sendo remitido a Portos
de Galiza para a súa confirmación.
A Deputación tamén aprobou o seu financiamento o 5 de novembro de 2018,
que cun custe de 100.000 euros fora presentado ao Plan Concellos da Deputación. Esta
sería a definitiva fase dun paseo marítimo que tivo a primeira actuación no 2007, a

CSV: REXISTRO-m188zeZKj-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

segunda no 2013 e que aínda está pendente rematalo.
O proxecto de ordenación elaborado polo concello de Moaña neste tramo segue
os mesmos criterios que o paseo actual: habilitar unha liña peonil e carril bici na fronte
marítimo e un aparcamento para o uso do Multiusos (Club de Xubilados) con

2
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capacidade para 50 prazas. E unicamente unir o espazo do Multiusos coa zona rodada
do porto.
Cal non sería a sorpresa que despois de ser aprobado o convenio polo concello
de Moaña e remitilo a Portos de Galiza é o propio presidente, o señor José Juan Durán
comunica ao concello que non procede de momento a firma do convenio por estar
Portos de Galiza pendente de clarificar a delimitación competencial coa Autoridade
Portuaria e por outro lado estar pendente da solución técnica de entronque do final do
paseo peonil coa zona de tráfico rodada que debe conectar coa PO-551.

Estas son as razóns que levan a formular a seguinte interpelación:
-Até cando vai seguir primando os intereses do Partido Popular na vez dos
problemas das infraestruturas portuarias o Presidente de Portos de Galiza?
-Como é posible que o presidente de Portos teña dúas varas de medir para
recibir a alcaldes e concelleiros? Aos do PP inmediatamente e aos outros, eternizándose
e non resolvéndolle nada?
-Dado que os terreos onde se desenvolve a terceira fase do paseo marítimo de
Domaio é da competencia de Portos de Galiza non debería ser polo tanto o que ordene
esta zona portuaria e poña os 100.000 euros que custa? Non é máis razoable esta
CSV: REXISTRO-m188zeZKj-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ordenación que a que realizou no porto de Meira?
-Parécelle normal non só non asumir a responsabilidade de rematar os 200
metros de paseo marítimo, senón actuar de xeito partidista, buscando que a obra non se
realice e que o concello corra o risco de perder 100.000 euros?
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-Vai rectificar o Presidente de Portos de Galiza a actuación que está realizando
coa que está impedindo que o Concello de Moaña realice unha actuación que mellora a
calidade de vida d@s veciñ@s da parroquia de Domaio?

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2018

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:
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María Montserrat Prado Cores na data 18/12/2018 12:24:06

Ana Pontón Mondelo na data 18/12/2018 12:24:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/12/2018 12:24:12

Olalla Rodil Fernández na data 18/12/2018 12:24:14
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
En Lourizán (Pontevedra) sitúase a planta depuradora supramunicipal de Os
Praceres, que se encarga do tratamento das augas residuais urbanas da capital da
provincia, xunto coas de Marín e parte dos municipios de Poio, Sanxenxo,
Vilaboa e Ponte Caldelas. Ademais da EDAR, de Lourizán parte o actual
emisario submarino e, segundo prevé o Goberno da Xunta de Galicia, partirá
tamén un novo emisario submarino que ocupará 1300 metros cadrados do
demanio coa construción da chamada “cámara de carga e bombeo”, onde se
recollerán as augas residuais procedentes da EDAR e se enviarán ao emisario
propiamente dito. Segundo o anteproxecto do Goberno galego, trátase dun
edificio de 19x13,30 metros de planta e 7,40 metros de altura, é dicir, trátase dun
edificio que terá un importante impacto visual sobre a contorna.
Ninguén discute que os emisarios submarinos contribúen á mellora da calidade
das augas pola depuración mediante dilución. Non obstante, coa conditio sine qua
non de que estas augas estean previamente ben depuradas, o que significa que
cómpre abordar primeiro a correcta depuración dos vertidos que se pretenda
enviar ao emisario, cuestión que non está, nin de lonxe resolta.
Na parroquia de Lourizán (sumamente degradada), a veciñanza oponse a este
anteproxecto de novo emisario. Polo xa exposto e pola incidencia negativa do
emisario que xa existe sobre os cultivos mariños, as augas da ría e a Illa de
Tambo, sen esquecer que no entorno do emprazamento do proxecto hai un total
de 49 bancos marisqueiros, tales como os de a pé de Os Praceres, a flote de
Lourizán e de navalla e longueirón de Lourizán.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Comparte o Goberno da Xunta de Galicia que, para que os emisarios
submarinos contribúan á mellora da calidade das augas pola depuración
mediante dilución, é preciso que as augas residuais urbanas estean
previamente ben depuradas?
2. Ten solucionado o Goberno a depuración na EDAR de Lourizán, en
Pontevedra?
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3. Se a resposta anterior fose negativa, cales son entón os motivos para
proxectar un novo emisario?
4. Sabe o Goberno que a ocupación de 1300 metros cadrados do demanio
pola cámara de carga e bombeo dese novo emisario vai provocar un
tremendo impacto visual sobre a contorna?
5. Ten coñecemento o Goberno da incidencia negativa do actual emisario
sobre os cultivos mariños, as augas da ría e a Illa de Tambo? Ten en conta
o Goberno que pode ser peor co novo proxecto?
6. Vai aceptar o Goberno as alegacións da Plataforma de Lourizán ao
anteproxecto de novo emisario submarino?
7. Vai retirar o Goberno o proxecto de emisario submarino?

Pazo do Parlamento, 17 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/12/2018 16:49:45
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 18/12/2018 16:49:50
María Luisa Pierres López na data 18/12/2018 16:49:55
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do Estado Social e
Democrático de Dereito. As decisións xudiciais penais deben ser xustas,
imparciais e equitativas e xulgar con perspectiva de xénero implica identificar,
para erradicalos, os estereotipos negativos que determinan un rato desigual, os
prexuízos e as preconcepcións individuais e colectivas sobre as capacidades e os
roles das mulleres.
Nos últimos tempos, asistimos a un movemento de críticas, basicamente
negativas, a algunhas sentenzas penais por non seren ditadas con perspectiva de
xénero (o caso de “La Manada” é paradigmático). Escoitamos e lemos que as
sentenzas en xeral, e cando afectan ás mulleres en maior medida, son machistas,
androcéntricas e ditadas por persoas sen formación en perspectiva de xénero.
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Segundo as persoas expertas, varias medidas poderían resultar efectivas para
erradicar os estereotipos negativos sobre as mulleres nas resolucións xudiciais:
1. O uso dunha linguaxe que non considere ás mulleres meros obxectos (así o
indica o “Informe sobre a linguaxe non sexista no Parlamento Europeo”
aprobado pola decisión Grupo de Alto Nivel sobre Igualdade de Xénero e
Diversidade, de 13 de febreiro de 2008).
2. A atención ás recomendacións da Comisión de Modernización da Linguaxe
Xurídica, no senso de que todas as resolucións xudiciais se redacten cunha
linguaxe clara, igualitaria, non sexista, respectuosa, gramatical e
sintacticamente correcta e de redacción eficaz.
3. A aplicación do Convenio de Istambul (en vigor dende 2014) e da Lei
4/2015, do Estatuto da Vítima.
4. A aplicación da Psicoloxía Forense Experimental. Porque, fronte a unha
estendida doutrina xurisprudencial que busca só a credibilidade da vítima
de violencia machista e que a súa testemuña sexa persistente, prolongada
no tempo e sen contradicións, hai outra máis, digamos nova, que entende
que a esixencia deste tipo de relatos pode que só revele unha boa memoria
retentiva e que resultaría máis axeitado acudir á experiencia derivada da
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aplicación da Psicoloxía Forense Experimental, que considera a memoria,
non un rexistro mecánico de información, senón un elemento activo,
reconstrutivo e sometido á influencia de factores que poden levar ás
testemuñas (mulleres incluídas) a cometer erros. Polo tanto, esa testemuña
é fundamental.
En Galicia, o Instituto de Medicina Legal (Imelga) é un órgano da
Administración de xustiza que ten por misión prestar asistencia técnica aos
xulgados e fiscalías en materia de medicina forense. Integrado por persoal médico
forense, técnico e auxiliar, ten a súa sede en Santiago de Compostela e os seus
centros de traballo situados nesta cidade e en Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense,
Pontevedra e Vigo. O Imelga emite os informes que lle son requiridos polas
autoridades xudiciais e fiscais en todos os aspectos medicolegais e a intervención
de psicólogos no Servizo de Clínica, incluídas as Unidades de Valoración.
A psicoloxía forense experimental (unha das medidas que podería axudar a
erradicar os estereotipos negativos sobre as mulleres nas resolucións xudiciais)
entende que a primeira testemuña é a máis veraz porque, normalmente, se fixo
con poucas interferencias e sen datos suxeridos por outras persoas. Esa psicoloxía
forense experimental aplícase polos equipos do Imelga, polas Unidades de
Valoración en concreto e, máis en concreto, polas persoas forenses que se
encargan desa primeira intervención e, polo tanto, desa primeira testemuña. Eses
profesionais da Medicina son as persoas que farán o informe a remitir á
autoridade xudicial, documento básico para fundamentar que as resolucións
xudiciais non conteñan estereotipos negativos sobre as mulleres.
O anterior significa dúas cousas:
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1. Que, para axudar eficazmente a que as resolucións xudiciais non conteñan
estereotipos negativos sobre as mulleres, o tempo de emisión dese informe
debería ser o máis inmediato posible.
2. E que, consecuentemente, o número de equipos debería ser suficiente.
Pola contra, a realidade galega é que, dos sete equipos que existen,
Pontevedra e A Coruña necesitan con urxencia máis profesionais e que, aínda que
o número de asuntos na nosa comunidade non xustifica un equipo exclusivo, se
existise, os informes emitidos serían absolutamente inmediatos.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Comparte o Goberno da Xunta de Galicia que o Poder Xudicial debe
xulgar con perspectiva de xénero, identificando, para erradicalos, os
estereotipos negativos sobre as mulleres?
2. Comparte o Goberno que unha das medidas efectivas a tal fin podería ser a
aplicación da experiencia da Psicoloxía Forense Experimental?
3. Comparte o Goberno que, para axudar eficazmente a que as resolucións
xudiciais non conteñan estereotipos negativos sobre as mulleres, o tempo
de emisión dos informes das Unidades de Valoración do Imelga debe ser o
máis inmediato posible?
4. Canto tempo están a tardar os sete equipos das Unidades de Valoración do
Imelga en emitir estes informes?
5. Comparte o Goberno que, para axudar eficazmente a que as resolucións
xudiciais non conteñan estereotipos negativos sobre as mulleres, o número
de equipos das Unidades de Valoración do Imelga debe ser suficiente?
6. Comparte o Goberno que os equipos das Unidades de Valoración do
Imelga de Pontevedra e de A Coruña necesitan con urxencia máis
profesionais?
7. Prevé o Goberno a creación dun equipo exclusivo en Galicia a tal fin?

Pazo do Parlamento, 17 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/12/2018 16:53:12
María Luisa Pierres López na data 18/12/2018 16:53:19
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 18/12/2018 16:53:24
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/12/2018 16:53:29
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do Estado Social e
Democrático de Dereito. A Xunta de Xuíces do Civil da cidade de Vigo
formulara no seu día, para as demandas polas cláusulas chan e resto de abusos
bancarios, a creación de novos xulgados, cos medios persoais e materiais
axeitados e necesarios. Isto significaba unha persoa titular, unha do corpo de
Letrados da Administración de xustiza, cadro de persoal completo, unha sede e
reparto propio.
Non obstante, o que se fixo polo Goberno de Mariano Rajoy foi a creación de
xulgados especializados, hai agora ano e medio, que xa naceron colapsados:
11.102 asuntos en xuño de 2016, dos que só uns 2.600 foron resoltos ata
setembro deste ano 2018, quedando Galicia por baixo da media estatal na
resolución destes asuntos (40,4 % fronte ao 43 % da media). Así, creáronse un
xulgado novo en Ourense (con todas as condicións antes ditas) e dous xulgados
bis en A Coruña e Vigo, mais nestes o Goberno galego só proveeu con 4 persoas
funcionarias (dos 8 que debe haber en cada xulgado).
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Concorda o Goberno da Xunta de Galicia con que os xulgados son os
últimos instrumentos dos que dispón a cidadanía para defender os seus
dereitos?
2. Ten coñecemento o Goberno dos datos nefastos de resolución de asuntos
relativos aos abusos das entidades bancarias nestes xulgados en Vigo e A
Coruña? Que pensa o Goberno?
3. Vai dispoñer o Goberno o cadro de persoal completo para os dous
xulgados bis de A Coruña e Vigo?
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4. Coñece o Goberno cales foron os resultados en Galicia da implantación da
“solución extraxudicial” aprobada polo Goberno estatal cando era
presidente Mariano Rajoy?

Pazo do Parlamento, 20 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/12/2018 10:14:49
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/12/2018 10:14:56
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/12/2018 10:15:02
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez, Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 149 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte interpelación.

O Servizo Público de Emprego (SEPE) é percibido cada vez máis como un mero
trámite para as persoas en paro e non como o lugar no que apoiarse para atopar
un emprego. De feito, se tomamos os datos, tanto de paro rexistrado como da
EPA, observamos enormes diferenzas entre afiliación á Seguridade Social e
inscrición no paro rexistrado que teñen claramente dous motivos: emigración e
desistimento. Ademais, tan só o 8 % deses contratos asinados foron indefinidos,
fronte ao 92 % de temporais.
Á vista destes datos é evidente que a recuperación do emprego na nosa
comunidade, é só en termos cuantitativos, estacionais e precarios. As medidas
adoptadas polo Goberno galego lonxe de corrixir a dualidade do mercado laboral,
están estendendo a precariedade e a desigualdade.
Unicamente se conseguirá encarar a recuperación de xeito sostible e diminuír os
niveis de desigualdade e pobreza, facendo unha aposta clara por factores que
permitan á economía crecer a medio e longo prazo e que mellore as rendas dos
traballadores e traballadoras.
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A reforma laboral do Goberno do PP consolidou un cambio drástico do mercado
de traballo, que supuxo un retroceso de décadas en condicións e, sobre todo, en
dereitos laborais. Certo é que estamos ante o inicio dun novo ciclo cunha certa
recuperación económica e a consecuente creación de emprego, pero, lonxe de
estar asentada, ten o seu reverso no preocupante aumento da precariedade
laboral. Porque a realidade é que o emprego crece, pero resulta
fundamentalmente un emprego temporal, a tempo parcial ou en precario, que
condiciona o benestar das persoas que o exercen.

Por iso, as deputadas e o deputado que asinan interpelan o Goberno galego nos
seguintes termos:

1ª) Ten pensado o Goberno galego impulsar o diálogo social, a través do cal se
establezan medidas cara á mellora das condicións de traballo no sector público e
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o aumento da estabilidade laboral, tanto directamente como a través da inclusión
de cláusulas sociais na contratación pública, se for o caso, en que prazo?

2ª) Ten pensado o Goberno galego establecer unha estratexia de loita contra o
desemprego que dea prioridade ás persoas paradas de longa duración e ao
desemprego xuvenil, se for o caso, mediante que premisas?

Pazo do Parlamento, 20 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 20/12/2018 13:29:49
Noela Blanco Rodríguez na data 20/12/2018 13:29:58
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Julio Torrado Quintela na data 20/12/2018 13:30:06
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Concepción Burgo López e Juan Manuel
Díaz Villoslada, 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.

No ano 2008 foi autorizado pola entón Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria a sinatura dun convenio entre a Consellería, o Concello de Sada e a
ANPA As Mariñas do hoxe denominado CEIP Sada y sus contornos, no Consello
da Xunta de Galicia celebrado o día 11 de decembro de 2008.
O dito convenio tiña como obxectivo a prestación do servizo de comedor escolar
para o alumnado do CEIP Sada y sus contornos no IES Mosteirón. Ese convenio
establecía que:
1º) Os medios materiais e persoais dos que dispoñía o IES de Mosteirón
permitían utilizar as súas instalacións para proporcionar o servizo de
comedor escolar ao alumnado do CEIP de Sada (hoxe CEIP Sada y sus
contornos).
2º) O Concello de Sada comprometíase a contratar e financiar o servizo de
transporte, de ida e volta, entre ambos os centros educativos.
3º) A colaboración desinteresada da ANPA, xa que esta, no caso de non haber
persoal docente interesado, asumiría o coidado e a atención dos alumnos
procedentes do CEIP de Sada na utilización do servizo de comedor escolar no
IES de Mosteirón.
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A adecuación deste novo servizo á necesidade de que cada vez máis familias
deban conciliar a vida laboral e familiar é evidente e xustifica por si mesma a
continuidade, a día de hoxe, da vixencia desta organización.
Tanto é así que as propias normas de funcionamento do comedor escolar do IES
Mosteirón (protocolo de funcionamento) establecen que “O ámbito de aplicación
deste regulamento comprende aos usuarios de tres centros educativos: IES
Mosteirón, CEIP O Mosteirón e CEIP Sada e Contornos, con alumnado de Ed.
Infantil, Ed. Primaria e ESO.”
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E pese á satisfacción das familias do CEIP Sada y sus contornos, véñense
detectando e producindo incidencias na prestación do servizo que están
motivadas pola falta puntual do persoal colaborador necesario; esta situación da
lugar a que, de xeito puntual, se deba suspender o servizo de comedor escolar
como ocorreu o día 11 de decembro de 2018.
O propio CEIP Sada y sus contornos tense dirixido á Secretaría Xeral Técnica
da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional expoñendo
esta circunstancia é, á súa vez, propoñendo solucións. Así, poñen de manifesto
que:
1º) Cada curso a dispoñibilidade de persoas colaboradoras vai a menos, ou
deixan de colaborar cando se lles presenta unha oferta laboral, e non aparecen
persoas que as substitúan. Tampouco hai persoal docente que estea interesado en
colaborar no servizo de comedor.
2º) Esta situación podería ocasionar que non se dispuxese de persoas
colaboradoras puntualmente, poñendo en risco a prestación ao servizo, polo que
se deberían adoptar as medidas que garantan o normal funcionamento dun
servizo indispensable para as familias usuarias.
3º) Solicítase a contratación dos labores de atención ao alumnado establecendo
un mecanismo que garanta que cando non se teña dispoñibilidade de persoal
colaborador voluntario se facilite por parte dunha empresa e así garantir o normal
funcionamento do servizo de comedor escolar neste centro.
E a anterior petición faise sobre o establecido na lexislación vixente, en concreto
no artigo 9.4 do Decreto 132/2013, no que establece que cando as circunstancias
de feito existentes nos centros que presten servizo de comedor escolar o
determinen poderase recorrer á contratación dos labores de atención do alumnado
comensal con empresas de servizos, de xeito que se non houbese persoas
colaboradoras suficientes poderíase complementar co persoal contratado para así
garantir o normal funcionamento do servizo de comedor escolar.
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Por iso os deputados e a deputada que asinan preguntan:

Considera o Goberno galego que se debe garantir esa prestación con
independencia de que o CEIP Sada y sus contornos poida aportar o número de
colaboradores acorde ao alumnado que fai uso do comedor escolar no IES
Mosteiron?
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Pazo do Parlamento, 17 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/12/2018 11:05:31
Maria de la Concepción Burgo López na data 17/12/2018 11:05:50

CSV: REXISTRO-a0ZhTY3ts-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 17/12/2018 11:06:02
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores,
Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández,
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.

Ferroatlántica é unha das industrias electrointensivas existentes en Galiza.
A día de hoxe este tipo de industria ten unha parte moi relevante dos seus custos
de produción no consumo enerxético, o que está a xerar unha grande
inestabilidade marcada non só polo alto prezo da enerxía, senón polas mudanzas
que se veñen posto en práctica no sistema de interrumpibilidade no último ano e
medio, que veu a engadir máis incerteza aínda da que xa caracterizaba o
mecanismo.
A xestión da interrompibilidade está recollida na lei 24/2013, do 26 de
decembro, do sector eléctrico, que introduce no seu artigo 49 sobre a xestión da
demanda a potestade da Administración para adoptar medidas, entre as que se
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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. 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
1
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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 periodo de
entrega comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.”
En Galiza hai varias empresas electrointensivas nunha situación crítica
despois desta poxa. Cómpre recordar que os incentivos sufriron un drástico
descenso. Por exemplo, se o prezo medio para o 1º semestre 2018 foi de 143.393
euros /MW para o 1º semestre 2019 a resultante é a metade, 77.807 euros/MW.
Alén do delicado caso de Alcoa, coa ameaza de peche da factoría da
Coruña, mais tamén polas derivadas que poida ter a respecto das unidades da
Mariña. Outra das máis importantes é Ferroatlántica, que vén de anunciarlle ao
seu cadro de persoal en Sabón un ERE polo malo resultado da poxa. Máis aínda,
cómpre recordar que estamos a falar dunha empresa que obtén parte dos seus
importantes beneficios anuais grazas á explotación dos nosos recursos naturais,
por exemplo na mina de Serrabal onde obtén unha materia prima excepcional ou
no centro de Cee mediante a explotación hidráulica.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego consideramos
que estamos diante dunha situación excepcional que require dunha forte
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intermediación por parte das administracións para evitar que o modelo de
industria colonial que se ten aplicado, sumado ao irracional sistema de xestión
eléctrica supoñan novas perdas en materia de emprego e tecido industrial.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
Pleno:
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para evitar a perda de
postos de emprego e capacidade produtiva en Ferroatlántica?

Santiago de Compostela, 17 de decembro 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
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 17/12/2018 11:24:05

María Montserrat Prado Cores na data 17/12/2018 11:24:10
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Ana Pontón Mondelo na data 17/12/2018 11:24:12

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/12/2018 11:24:13

Olalla Rodil Fernández na data 17/12/2018 11:24:15
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/12/2018 11:24:16
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Concepción Burgo López e Juan Manuel
Díaz Villoslada 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 preguntan para a súa resposta oral en
Pleno.

O concello de Sada conta, neste momento, con tres centros de educación infantil
e primaria (os CEIP Plurilingüe O Mosteirón, Sada y sus Contornos e Pedro
Barrié de la Maza) e unha única escola de educación infantil, a EEI de Carnoedo.
Os centros anteriormente citados, agás o CEIP Sada y sus contornos, están
situados na zona rural do concello, dando servizo deste xeito aos 1.435 nenos e
nenas de idades comprendidas entre os tres e os doce anos, que segundo datos do
Instituto Galego de Estatística viven no concello, dos que 405 son de Educación
Infantil.
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén
procedendo ao peche de centros educativos situados en contornos rurais nos
últimos anos sen ter en conta as previsións sobre o mantemento do número
mínimo de alumnos máis alá de que, puntualmente, non se acaden os alumnos
necesarios.
A grave crise demográfica que sufre Galicia e que afecta fundamentalmente ao
mundo rural, supón necesariamente a perda de alumnos e a conseguinte redución
de unidades nos centros educativos, incluso o peche dalgún deles, o que da lugar
a situacións graves que deberan ser corrixidas á maior brevidade, posto que se
trata dun asunto de País.
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A redución de oferta educativa nos concellos afonda, aínda máis, no progresivo
desmantelamento de servizos públicos, como xa ten denunciado en repetidas
ocasións este Grupo Parlamentario.
Neste caso, dáse a situación excepcional de que a Administración educativa ven
de anunciar que a EEI de Carnoedo non continuará en funcionamento despois das
vacacións de nadal, é dicir no mes de xaneiro de 2019, pese a ter iniciado o actual
curso 2018/2019; unha situación da que non se coñecen precedentes e que ten
como única explicación o aforro dunha praza docente.
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Se a consideración exclusivamente económica da prestación do servizo escolar é
unha forma evidente de non manter unha aposta firme polo País, o feito de
pechar a medio curso unha escola carece de cualificación.
De feito, o Concello de Sada vén de asinar o día 5 de decembro unha declaración
institucional na que se compromete a manter a unidade de acción para impulsar
todas as alternativas dirixidas a potenciar a educación pública e instar á Xunta de
Galicia a retirar a decisión de pechar este curso a EEI de Carnoedo; a dita
declaración institucional foi asinada por todos o grupos políticos con
representación no Concello.

Por iso os deputados e a deputada que asinan, preguntan:

Pensa o Goberno galego iniciar unha estratexia para aproveitar as situacións
laborais dos docentes para non proceder ás substitucións precisas e, como
consecuencia, reorganizar a rede de centros ou dentro deles reorganizar as
actividades docentes?

Pazo do Parlamento, 14 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/12/2018 11:20:27
Maria de la Concepción Burgo López na data 17/12/2018 11:20:34
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 17/12/2018 11:20:44
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 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 psicoloxía clínica é un servizo totalmente abandonado polo SERGAS. Dende a
década dos 90 na que comezou a incorporarse á rede pública, nunca foi
suficientemente atendida e dotada dos medios suficientes para levar a cabo un
servizo de calidade, deixando en mas do sobreesforzo das psicólogas e
psicólogos a prestación sanitaria nesta materia.
As e os profesionais da psicoloxía clínica levan anos reclamando o que
consideran demandas ás que se debe atender con urxente necesidade. A
contratación de máis persoal despois de que na última década unicamente foran
convocadas 3 prazas, un número totalmente insuficiente, principalmente se temos
en conta o aumento de enfermidades que precisan de atención psicolóxica e que
na actualidade están a abordarse a través da farmacoloxía, tal e como ten
recoñecido o Goberno.
Neste sentido, resulta tamén totalmente necesario incorporar ao servizo de
psicoloxía clínica na atención primaria, tal e como se está comezando a levar a
cabo en outras comunicades como Asturias ou Aragón. Urxe cambiar a dinámica
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de traballo no Servizo Galego de Saúde en relación á psicoloxía clínica, que non
conta ni con servizos propios.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral:

137132

-

Cando ten pensado o Goberno levar a cabo as históricas demandas da
psicoloxía clínica no SERGAS?

Santiago de Compostela, 17 de decembro 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 17/12/2018 12:22:40
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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.
Segundo datos da Xunta de Galicia, na nosa comunidade autónoma hai na
actualidade 75 centros de protección de menores, cun total de 887 prazas de
internado e 371 de atención de día, nos cales se atende anualmente a unha media
de mil mozos e mozas. Estes centros forman parte do sistema galego de
protección de menores, que comeza nos equipos técnicos de menores que operan
en cada unha das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social. Os
integrantes destas equipas son os encargados de valorar se un neno ou nena se
atopa en situación de risco ou desamparo e de determinar se debe pasar a
situación de tutela ou garda pola Xunta de Galicia.

CSV: REXISTRO-sINQdqa9d-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No trámite de emendas á Lei de medidas fiscais e administrativas do Proxecto de
orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2019, o partido que sustenta ao
goberno presentou a seguinte emenda de adición, que a pesares de que dende o
Grupo Parlamentario Socialista alertamos de que calquera modificación dun texto
legal que regule a atención dunha das capas máis sensibles da poboación, ben
merecía un debate sosegado e un acordo ao respecto, aprobouse na Comisión 3.ª
o pasado día 11 de decembro.
Engádese un artigo 25 bis, co seguinte contido:
“Artigo 25 bis. Modificación do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se
regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia.
O Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e
os centros de atención á infancia, queda modificado como segue:
Un. O número 1 da letra c) do número 2 do artigo 34 queda coa seguinte
redacción:
“1. Subscribirase unha póliza de seguro de responsabilidade civil para a
atención do servizo.”
Dous. A letra e) do número 4 do artigo 35 queda coa seguinte redacción:
“ e) O centro deberá subscribir una póliza de seguro de responsabilidade civil
que cubra los resgos da actividade.”
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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 da modificación, vía emenda da Lei de
medidas fiscais e administrativas do Proxecto de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma do ano 2019, introducida no Decreto 329/2005, do 28 de
xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á
infancia?

Pazo do Parlamento, 18 de decembro 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 18/12/2018 16:36:32
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Julio Torrado Quintela na data 18/12/2018 16:36:39
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Á Mesa do Parlamento

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e María Dolores Toja Suárez, deputado e deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

No pleno municipal de Betanzos deste 17 de decembro aprobouse por
unanimidade unha moción para tratar de paliar a delicada situación económica
do club de piragüismo Ría de Betanzos, que comezou a súa andadura no ano
1983.
A moción municipal lembra como a entidade instalouse nun pequeno almacén
situado na praza de Enrique IV para, posteriormente, ocupar unha das naves
municipais localizadas no barrio da Ribeira. Neste emprazamento a entidade
desenvolveu a súa actividade ata o ano 2014.
O traballo fundamental da entidade céntrase na formación deportiva dos nenos e
das nenas que conforman a estrutura de base do club. Este traballo vese reflectido
en que o Club Ría de Betanzos é o único club de piragüismo da provincia da
Coruña cualificado de Alto Nivel pola Xunta de Galicia, séndoo durante 5 anos
consecutivos.
A Xunta de Galicia concluíu a construción dun edificio no Porto de Betanzos
para albergar a sede do club no ano 2013 e no mes de febreiro de 2015
outorgoulle ao club unha concesión administrativa pola ocupación da parcela
existente de 714,45 metros cadrados na que se localiza o dito edificio de
superficie de 1.110 metros cadrados.
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Esta concesión administrativa implícalle ao club afrontar uns gastos pola taxa
anual de 12.000 € (a pesar da bonificación do 90 %), máis o Imposto de Bens
Inmobles e consumos eléctricos e de auga cun recargo do 20 % do gasto por
parte da entidade Portos de Galicia.
A moción recoñece que a entidade mellorou con esta nova instalación, pero ben é
certo que os gastos que ten que afrontar creceron de forma exponencial, tendo
que destinar as subvencións concedidas polas distintas administracións (Concello
de Betanzos, Deputación Provincial da Coruña e Xunta de Galicia) a sufragar
estes custos no canto de poder destinalos directamente á educación deportiva dos
nenos e das nenos que conforman o club.
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Polo exposto, e considerando a moción aprobada polo Pleno Municipal de
Betanzos na súa sesión do 17 de decembro de 2018, o deputado e as deputadas
que asinan preguntan:

Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para paliar a situación
económica do Club Náutico Ría de Betanzos no que atinxe aos custos que vén
soportando pola concesión que lle ten outorgada Portos de Galicia?

Pazo do Parlamento, 18 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 18/12/2018 16:44:50
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/12/2018 16:45:03
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/12/2018 16:45:12
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María Dolores Toja Suárez na data 18/12/2018 16:45:16
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Manuel Pérez
Seco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
No ano 2007, a Consellería de Medio Rural aprobaba as bases definitivas da
concentración parcelaria Meavía-Quintillán, no concello de Forcarei
(Pontevedra), que afectou a 2.169 hectáreas, 13.283 fincas de 704 persoas
propietarias. Coa concentración, pasaron a ser só 1.807 fincas, de maneira que
cada dono pasou a ter un promedio de 19 fincas e cunha superficie total de 1.590
metros cadrados. En 2016, a consellería facía efectivos os actos de toma de
posesión das fincas e anunciaba a entrega dos títulos de propiedade. En 2018,
eses títulos aínda se estaban adecuando á Lei hipotecaria. Hoxe, xa case en 2019,
di a consellería que se van rematar os trámites administrativos para a entrega
deses títulos e que se reservará unha partida de máis de 300.000 euros nos
orzamentos de 2019 para rematar os traballos pendentes, que consisten en
camiños que quedan sen executar, moitos afectados que non teñen os accesos
axeitados ás súas fincas e moitas fincas que non están en condicións de ser
traballadas. De feito, hai dous camiños que nin sequera están comezados e moitos
accesos ás parcelas precisan movemento de terras, ademais de que todo o viario
secundario necesita intervención (o 40 por cento dos camiños están sen executar
ou mal executados).
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O certo é que a Xunta de Galicia leva case 12 anos enredando con esta parcelaria
sen que os traballos se finalizasen definitivamente, mentres varios dos
beneficiarios desta parcelaria abandonaron a actividade agrogandeira.
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando vai rematar o Goberno galego a concentración parcelaria MeavíaQuintillán, no concello de Forcarei (Pontevedra)?
Pazo do Parlamento, 18 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
José Manuel Pérez Seco
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/12/2018 18:20:24
Raúl Fernández Fernández na data 18/12/2018 18:20:29
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 18/12/2018 18:20:34
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz 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 creación da Autoridade Audiovisual e as medidas que prevé
adoptar o Goberno galego ao respecto.

A Lei 9/2011 de medios públicos de comunicación audiovisual de Galiza prevé
na súa disposición derradeira quinta a creación da Autoridade audiovisual e fixa un
prazo de nove meses desde a entrada en vigor da devandita lei, para que a Xunta de
Galiza remita ao Parlamento un proxecto de lei que regule ou encomende as funcións da
autoridade audiovisual.
Este ente, de acordo co disposto no artigo 49 da mesma lei, ten como obxectivos
“avaliar se os novos servizos significativos que se pretendan incluír se axustan á misión
de servizo público encomendada e se alteran a competencia no mercado audiovisual” así
como determinar “un procedemento de control periódico do financiamento público que
reciba a Corporación RTVG, así como as medidas de reequilibrio necesarias para que o
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seu destino sexa o estabelecido nesta lei”.
Así pois, a lexislación outorga á Autoridade audiovisual un labor de control
externo da CRTVG. Porén, desde a aprobación e entrada en vigor da Lei 9/2011 non foi
creada o que supón un incumprimento escandaloso da lei e unha distorsión no necesario
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Parlamento de Galiza
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control e seguimento que do medios de comunicación público debe levar a cabo non só
o Parlamento senón tamén o sector audiovisual.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cando pensa remitir a Xunta de Galiza ao Parlamento o proxecto de lei de
creación da Autoridade audiovisual que prevé a Lei 9/2011?

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo

CSV: REXISTRO-rqWQeG39p-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 19/12/2018 10:12:44
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