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1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
Admisión a trámite e publicación

ı 42068 (10/PNP-003181)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do proxecto do novo polo tecnolóxico da Coruña Cidade
das TIC
137799

ı 42137 (10/PNP-003182)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as medidas necesarias para salvagardar o Centro Galego de Buenos Aires

137801

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a calidade asistencial no centro de saúde de Vedra

137806

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a actividade do Observatorio da Lingua Galega

137809

ı 42154 (10/PNP-003183)
ı 42164 (10/PNP-003184)
ı 42186 (10/PNP-003185)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir os centros produtivos e os
postos de traballo de Alcoa en Galicia
137813

ı 42194 (10/PNP-003186)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa industria electrointensiva
137816

ı 42289 (10/PNP-003187)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co proceso de construción do
Centro de Saúde do Couto na cidade de Ourense
137821
137786
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ı 42297 (10/PNP-003188)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as medidas conducente a arreglar de forma urxente os problemas derivados da obra do corredor do Morrazo
137825

ı 42304 (10/PNP-003189)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre medidas para mellorar o acollemento familiar dos nenos, nenas e adolescentes e o acollemento familiar de menores estranxeiros non acompañados
137827

ı 42272 (10/PNP-003190)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o transporte ferroviario entre
Ourense e A Coruña e Santiago de Compostela
137829

ı 42371 (10/PNP-003191)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización por parte da Xunta de Galicia dunha inspección técnica e dunha auditoría externa sobre o estado do Centro de Saúde do Couto, en Ourense, como consecuencia das obras realizadas nel
137834

ı 42380 (10/PNP-003192)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o deseño e implantación por parte da Xunta de Galicia dun Plan extraordinario de recursos
humanos para a Atención Primaria 2019-2020 no Sistema Galego Público de Saúde
137837

ı 42420 (10/PNP-003193)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia a Portos de Galicia en materia de transparencia e publicación da información sobre a súa xestión
137842

ı 42435 (10/PNP-003194)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno Galego ao Goberno central en relación aos prezos
da electricidade
137845

ı 42443 (10/PNP-003195)

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

137787
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para manter o emprego e a capacidade de produción nos Centros de Ferroatlántica en Galicia
137849

ı 42462 (10/PNP-003196)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia conxuntamente coas tres universidades de Galicia para revisar o actual sistema de taxas académicas
137854

ı 42498 (10/PNP-003197)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a cobertura das gardas
polos especialistas correspondentes e asegurarlle á poboación, especialmente do medio rural, una
atención sanitaria pública, de calidade e proximidade
137857

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 42069 (10/PNC-003421)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do proxecto do novo polo tecnolóxico da Coruña Cidade
das TIC
137861

ı 42101 (10/PNC-003422)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 7 máis
Sobre os resultados da posta en marcha da sede xudicial electrónica

137863

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as medidas necesarias para salvagardar o Centro Galego de Buenos Aires

137865

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a calidade asistencial no centro de saúde de Vedra

137870

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a actividade do Observatorio da Lingua Galega

137873

ı 42136 (10/PNC-003423)
ı 42155 (10/PNC-003424)
ı 42163 (10/PNC-003425)

137788
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ı 42185 (10/PNC-003426)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir os centros produtivos e os
postos de traballo de Alcoa en Galicia
137877

ı 42193 (10/PNC-003427)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa industria electrointensiva
137880

ı 42270 (10/PNC-003428)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o transporte ferroviario entre
Ourense e A Coruña e Santiago de Compostela
137885

ı 42287 (10/PNC-003429)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co proceso de construción do
Centro de Saúde do Couto na cidade de Ourense
137890

ı 42298 (10/PNC-003430)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as medidas conducente a arranxar de forma urxente os problemas derivados da obra do corredor do Morrazo
137894

ı 42305 (10/PNC-003431)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre medidas para mellorar o acollemento familiar dos nenos, nenas e adolescentes e o acollemento familiar de menores estranxeiros non acompañados
137896

ı 42372 (10/PNC-003432)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización por parte da Xunta de Galicia dunha inspección técnica e dunha auditoría externa sobre o estado do Centro de Saúde do Couto, en Ourense, como consecuencia das obras realizadas nel
137898

ı 42381 (10/PNC-003433)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o deseño e implantación por parte da Xunta de Galicia dun plan extraordinario de recursos
humanos para a Atención Primaria 2019-2020 no Sistema Galego Público de Saúde
137901
137789
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ı 42419 (10/PNC-003434)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia a Portos de Galicia en materia de transparencia e publicación da información sobre a súa xestión
137906

ı 42434 (10/PNC-003435)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno Galego ao Goberno central en relación aos prezos
da electricidade
137909

ı 42441 (10/PNC-003436)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para analizar as causas do menor
crecemento de Galicia respecto da media española de acordo coas estatísticas do INE e a proposta
de medidas que corrixan esta situación
137913

ı 42442 (10/PNC-003437)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para manter o emprego e a capacidade de produción nos Centros de Ferroatlántica en Galicia
137915

ı 42464 (10/PNC-003438)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia conxuntamente coas tres universidades de Galicia para revisar o actual sistema de taxas académicas
137920

ı 42497 (10/PNC-003439)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a cobertura das gardas
polos especialistas correspondentes e asegurarlle á poboación, especialmente do medio rural, una
atención sanitaria pública, de calidade e proximidade
137923

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

ı 42150 (10/INT-001403)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as medidas necesarias para salvagardar o Centro Galego de Buenos Aires

137927
137790
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ı 42159 (10/INT-001404)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a expulsión do Centro Galego de Ospaña

137932

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a viabilidade da industria electrointensiva

137935

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a industria electrointensiva en Galicia

137938

ı 42184 (10/INT-001405)
ı 42192 (10/INT-001406)
ı 42269 (10/INT-001407)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as necesidades de mellora do transporte ferroviario en Galicia, nomeadamente entre Ourense e A Coruña e Santiago de Compostela
137943

ı 42399 (10/INT-001408)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a política do Goberno galego cos resultados das vendas nas lonxas galegas

ı 42403 (10/INT-001409)

137948

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a política do goberno galego en relación coa sinistralidade marítima e a mellora da seguridade
dos traballadores do mar
137950

ı 42436 (10/INT-001410)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación ao prezo da electricidade

137952

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a perda de traballo na industria electrointensiva

137956

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o peche de dous fornos en Ferroatlántica

137962

ı 42444 (10/INT-001411)
ı 42468 (10/INT-001412)

137791
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 10 de xaneiro de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
Admisión a trámite e publicación

- 42068 (10/PNP-003181)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do proxecto do novo polo tecnolóxico da Coruña Cidade
das TIC
- 42137 (10/PNP-003182)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as medidas necesarias para salvagardar o Centro Galego de Buenos Aires
- 42154 (10/PNP-003183)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a calidade asistencial no centro de saúde de Vedra
- 42164 (10/PNP-003184)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a actividade do Observatorio da Lingua Galega
- 42186 (10/PNP-003185)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir os centros produtivos e os
postos de traballo de Alcoa en Galicia
- 42194 (10/PNP-003186)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa industria electrointensiva
- 42289 (10/PNP-003187)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

137792
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Sobre a actuación que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co proceso de construción do
Centro de Saúde do Couto na cidade de Ourense
- 42297 (10/PNP-003188)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as medidas conducente a arreglar de forma urxente os problemas derivados da obra do corredor do Morrazo
- 42304 (10/PNP-003189)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis
Sobre medidas para mellorar o acollemento familiar dos nenos, nenas e adolescentes e o acollemento familiar de menores estranxeiros non acompañados
- 42272 (10/PNP-003190)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o transporte ferroviario entre
Ourense e A Coruña e Santiago de Compostela
- 42371 (10/PNP-003191)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización por parte da Xunta de Galicia dunha inspección técnica e dunha auditoría externa sobre o estado do Centro de Saúde do Couto, en Ourense, como consecuencia das obras realizadas nel
- 42380 (10/PNP-003192)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o deseño e implantación por parte da Xunta de Galicia dun Plan extraordinario de recursos
humanos para a Atención Primaria 2019-2020 no Sistema Galego Público de Saúde
- 42420 (10/PNP-003193)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia a Portos de Galicia en materia de transparencia e publicación da información sobre a súa xestión
- 42435 (10/PNP-003194)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno Galego ao Goberno central en relación aos prezos
da electricidade

137793
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- 42443 (10/PNP-003195)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para manter o emprego e a capacidade de produción nos Centros de Ferroatlántica en Galicia
- 42462 (10/PNP-003196)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia conxuntamente coas tres universidades de Galicia para revisar o actual sistema de taxas académicas
- 42498 (10/PNP-003197)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a cobertura das gardas
polos especialistas correspondentes e asegurarlle á poboación, especialmente do medio rural, una
atención sanitaria pública, de calidade e proximidade

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 42069 (10/PNC-003421)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do proxecto do novo polo tecnolóxico da Coruña Cidade
das TIC
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42101 (10/PNC-003422)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 7 máis
Sobre os resultados da posta en marcha da sede xudicial electrónica
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42136 (10/PNC-003423)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as medidas necesarias para salvagardar o Centro Galego de Buenos Aires
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42155 (10/PNC-003424)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis

137794
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Sobre a calidade asistencial no centro de saúde de Vedra
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42163 (10/PNC-003425)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a actividade do Observatorio da Lingua Galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42185 (10/PNC-003426)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir os centros produtivos e os
postos de traballo de Alcoa en Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42193 (10/PNC-003427)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa industria electrointensiva
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42270 (10/PNC-003428)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o transporte ferroviario entre
Ourense e A Coruña e Santiago de Compostela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42287 (10/PNC-003429)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co proceso de construción do
Centro de Saúde do Couto na cidade de Ourense
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42298 (10/PNC-003430)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as medidas conducente a arranxar de forma urxente os problemas derivados da obra do corredor do Morrazo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42305 (10/PNC-003431)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis

137795
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Sobre medidas para mellorar o acollemento familiar dos nenos, nenas e adolescentes e o acollemento familiar de menores estranxeiros non acompañados
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42372 (10/PNC-003432)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización por parte da Xunta de Galicia dunha inspección técnica e dunha auditoría externa sobre o estado do Centro de Saúde do Couto, en Ourense, como consecuencia das obras realizadas nel
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42381 (10/PNC-003433)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o deseño e implantación por parte da Xunta de Galicia dun plan extraordinario de recursos
humanos para a Atención Primaria 2019-2020 no Sistema Galego Público de Saúde
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42419 (10/PNC-003434)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia a Portos de Galicia en materia de transparencia e publicación da información sobre a súa xestión
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42434 (10/PNC-003435)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno Galego ao Goberno central en relación aos prezos
da electricidade
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42441 (10/PNC-003436)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para analizar as causas do menor
crecemento de Galicia respecto da media española de acordo coas estatísticas do INE e a proposta
de medidas que corrixan esta situación
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42442 (10/PNC-003437)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para manter o emprego e a capacidade de produción nos Centros de Ferroatlántica en Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
137796
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- 42464 (10/PNC-003438)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia conxuntamente coas tres universidades de Galicia para revisar o actual sistema de taxas académicas
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42497 (10/PNC-003439)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a cobertura das gardas
polos especialistas correspondentes e asegurarlle á poboación, especialmente do medio rural, una
atención sanitaria pública, de calidade e proximidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións
Admisión a trámite e publicación

- 42150 (10/INT-001403)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as medidas necesarias para salvagardar o Centro Galego de Buenos Aires
- 42159 (10/INT-001404)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a expulsión do Centro Galego de Ospaña
- 42184 (10/INT-001405)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a viabilidade da industria electrointensiva
- 42192 (10/INT-001406)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a industria electrointensiva en Galicia
- 42269 (10/INT-001407)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as necesidades de mellora do transporte ferroviario en Galicia, nomeadamente entre Ourense e A Coruña e Santiago de Compostela
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- 42399 (10/INT-001408)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a política do Goberno galego cos resultados das vendas nas lonxas galegas
- 42403 (10/INT-001409)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a política do goberno galego en relación coa sinistralidade marítima e a mellora da seguridade
dos traballadores do mar
- 42436 (10/INT-001410)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación ao prezo da electricidade
- 42444 (10/INT-001411)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a perda de traballo na industria electrointensiva
- 42468 (10/INT-001412)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o peche de dous fornos en Ferroatlántica
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus deputados e
das súas deputadas, Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo,
Abel Fermín Losada Álvarez, 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.

A Universidade da Coruña (UDC) vén de anunciar o impulso a un reto estratéxico para
o sector tecnolóxico da información e das comunicacións en Galicia, a creación da
Cidade das TIC, unha potente infraestrutura para a imbricación das empresas
tecnolóxicas cos centros académicos e de investigación desta universidade nas áreas
TIC. Este proxecto, que nace en estreita colaboración co Clúster TIC Galicia, presenta
para A Coruña o que sería o maior centro tecnolóxico de Galicia, converténdose no eixo
internacional de innovación en Galicia, en rede cos outros polos tecnolóxicos existentes
en Santiago, Vigo ou As Rozas en Lugo.
Importantes empresas locomotoras do sector tecnolóxico verían positivamente a
creación deste espazo de colaboración, que se radicaría nas instalacións da actual
Fábrica de Armas da Coruña e que, pertencente ao Ministerio de Defensa, deberá contar
cun novo proxecto industrial unha vez se reverta a actual concesión da empresa
Hércules de Armamento por incumprimento concesionario. Este novo proxecto
tecnolóxico que impulsa a UDC absorbería e reciclaría ao persoal do actual
concesionario. Dada a capacidade das instalacións da Fábrica de Armas, este proxecto
sería compatible con outros posibles usos, conforme ao planeamento urbanístico
municipal da Coruña.

CSV: REXISTRO-6XV6qqIGc-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Análise e xestión de datos, especialmente en contornas Big Data, intelixencia artificial,
servizos biodixitais, ciberseguridade, etc. serían áreas clave para este proxecto, no que
incide ademais a nova aposta da UDC pola especialización coa posta en marcha do seu
Campus Innova, que ten como misión afondar nas súas fortalezas arredor das TIC, na
súa hibridación con outras áreas de coñecemento como as ciencias da vida, a enxeñaría
civil, a edificación, a aeronáutica ou a bioloxía avanzada.
Na creación deste novo ecosistema de integración de investigadores, centros
tecnolóxicos e empresas, o papel de apoio, impulso e colaboración activa das
administracións públicas resulta esencial, tanto desde unha perspectiva institucional,
como social e económica. A implicación nun proxecto clave para Galicia require o
compromiso ao máis alto nivel por parte do Goberno galego. A Consellería de
Economía, Emprego e Industria, nas súas tres vertentes competenciais, como o propio
Igape ou a Gain deben ser motores deste proxecto. O papel tanto da Deputación
Provincial coma do Concello da Coruña tamén será estratéxico para acadar o máximo
consenso institucional entorno a este novo polo tecnolóxico na Coruña. Tamén o do
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conxunto de axentes económicos e sociais vencellados a esta importante iniciativa será
preciso para o seu éxito.

Polo exposto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a apoiar de forma activa o proceso de
implantación e desenvolvemento do novo polo tecnolóxico da Coruña Cidade das TIC,
impulsado pola Universidade da Coruña en colaboración co clúster TIC Galicia,
debéndose de acadar o maior apoio institucional para esta iniciativa estratéxica.

Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 26/12/2018 16:43:50
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 26/12/2018 16:44:03
Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/12/2018 16:44:07
Maria de la Concepción Burgo López na data 26/12/2018 16:44:16

CSV: REXISTRO-6XV6qqIGc-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/12/2018 16:44:27
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños,
Montserrat Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis
Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa ás medidas necesarias
para salvagardar o Centro Galego de Buenos Aires.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Centro Galego (CG) de Buenos Aires foi fundado en 1907 como entidade
social e cultural, e presta atención sanitaria desde 1912. A fonda crise económica que
atravesou Arxentina nos anos 90 do século pasado, condiciona a evolución deste centro.
A principios do século XXI, a Xunta de Galiza asina un Protocolo de actuación
co Centro Galego para a asistencia sanitaria dos seus asociados. En virtude deste
protocolo, créase a Fundación Galiza Saúde que xestionará a área hospitalaria da
Mutual e compromete recursos para a dotación fundacional do goberno galego. O
Centro Galego aportaría as cotas dos seus socios mutualistas e deber o uso dos bens

CSV: REXISTRO-69o53xAZv-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

móbeis e inmóbeis que constitúen as instalacións sanitarias da Mutual.
En 2011, despois de que perdera o candidato á presidencia do Centro Galego
apoiado por Alberto Núñez Feixóo, a Xunta toma a decisión de liquidar a Fundación
Galiza Saúde, acelerando unha crise que pon en risco a atención sanitaria e a
pervivencia do patrimonio cultural. O goberno galego nin tan sequera avaliou o plan de
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viabilidade que a nova directiva elaborou consumando o abandono da Xunta deste
centro emblemático da emigración galega na Arxentina.
O Secretario Xeral de emigración, a esta altura, Santiago Camba afirmaba
oficialmente que Galiza ““seguirá apoiando economicamente ao centro galego” e
“presionará para implicar ao Goberno de España na axuda económica aos hospitais
españois do exterior.”
Porén a realidade foi por outros derroteiros. O CG entra en concurso e a Xustiza
Nacional do Civil resolve en outubro de 2012 a intervención do instituto, confirmada en
2013 pola Cámara Nacional Civil, a través do Instituto Nacional de Asociativismo e
Economía Social (INAES).
Desde esa data o CG tivo tres interventores. A situación agrávase após a
decisión de desvincular ao CG de OSPAÑA, o que tería evitado as dificultades
económicas deste hospital e que ten sido motivo de controversia.
Baixo a actuación do último interventor, designado polo goberno neoliberal de
Macri, prodúcese un desmantelamento do Hospital. Segundo se ten denunciado, a
actuación da intervención provocou o despido de 1200 persoas, desorde administrativo
e financeiro, e careceu dunha estratexia que permitira a continuidade do centro. O
obxectivo non era reflotar o centro, senón desmantelar o hospital.

CSV: REXISTRO-69o53xAZv-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O centro galego tiña unha débeda de 60 millóns de pesos antes da intervención
do INAES en 2012. Hoxe estímase que pode ser de 1.700 millóns de pesos,
fundamentalmente polos retrasos nos pagos e salarios e polos custes de despidos que
foron declarados nulos ou improcedentes pola xustiza arxentina.
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A situación do CG é límite. A finais de decembro está convocada unha asemblea
decisiva. Se non tomamos medidas pode perderse un dos emblemas da emigración
galega, coa venta do Hospital e un futuro incerto para o patrimonio cultural e artístico
deste centro.
O Parlamento de Galiza ten aprobado unha declaración institucional na que se
resaltaba o valor deste centro e se definía como obxectivo “conservar unido todo o
patrimonio inmobiliario, artístico e cultural que conforma o Centro Galego de Buenos
Aires.” e demandábase a “Xunta de Galicia e mesmo do Goberno Español –a través do
Ministerio de Asuntos Exteriores– actuacións concretas diante do Goberno Arxentino
encamiñadas a solucionar definitivamente o gravísimo problema polo que atravesa a
centenaria institución. Reclamamos, en primeiro lugar, vontade política para preservar e
garantir a atención médica de calidade dos actuais socios e socias e a protección do
patrimonio artístico, documental, bibliográfico, editorial... e solicitamos esforzos para
consensuar unha solución que impida a demolición e a especulación inmobiliaria dun
predio que debe seguir sendo referente de Galicia en Buenos Aires.”
Porén nada se ten avanzado e urxe unha solución satisfactoria que evite o
desmantelamento do Centro Galego. É preciso evitar a venta e consensuar unha
solución que permita a pervivencia deste centro.
Con base a estas consideracións, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a

CSV: REXISTRO-69o53xAZv-0
Verificación:
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seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a salvagardar o Centro Galego
de Buenos Aires levando adiante as seguintes medidas:
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1. Dirixirse as autoridades arxentinas co fin de paralizar a venta do Hospital do
Centro Galego e buscar unha solución de futuro que inclúa o impulso dun plan de
viabilidade e restitución do Centro Galego como entidade integrada en Ospaña, co
obxectivo de preservar e garantir a atención médica de calidade dos actuais socios e
socias e implicación do goberno arxentino na reestruturación da débeda do CG xerada
pola propia intervención nomeada polo goberno de Macri.
2. Tomar todas as medidas que sexan necesarias, conforme o establecido na
lexislación galega, co obxecto de preservar e protexer o patrimonio artístico,
documental, bibliográfico, editorial que posúe o Centro Galego e promovendo unha
labor de inventariado e inspección do actual estado de todo este patrimonio.
3. Apoiar á declaración de Sitio Histórico da habitación 202 do Centro Galego
de Buenos Aires, onde permaneceu internado e faleceu Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao o 7 de xaneiro de 1950 e trasladando ao goberno arxentino a preocupación de
Galiza polo perigo de desaparición deste espazo emblemático.”

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
CSV: REXISTRO-69o53xAZv-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 27/12/2018 13:58:42

María Montserrat Prado Cores na data 27/12/2018 13:58:49

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/12/2018 13:58:51

Olalla Rodil Fernández na data 27/12/2018 13:58:53

Noa Presas Bergantiños na data 27/12/2018 13:58:56

CSV: REXISTRO-69o53xAZv-0
Verificación:
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Xosé Luis Bará Torres na data 27/12/2018 13:58:58
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada Julio Torrado Quintela, Xoaquín Fernández
Leiceaga e Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición
non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A concepción da atención primaria como porta de entrada do sistema sanitario
supón, máis alá dun termo amplamente mencionado, unha concepción do sistema
non focalizado na atención hospitalaria e que permita estender e descentralizar o
contacto das persoas coa sanidade, de forma que se achegue máis ao territorio e, por
tanto, estea máis próxima.
Unha atención primaria fortalecida supón unha maior capacidade de funcionamento
da rede de hospitais, que ven menos saturadas as súas propias dinámicas de
funcionamento, dende a redución de entradas en urxencias ata a optimización de
tempos e de diminución de listas de espera.

CSV: REXISTRO-76tXIfx8C-1
Verificación:
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O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade supoñen un dos
problemas esenciais que ten que afrontar o sistema público de saúde. No caso de
Galicia, estas cuestións aumentan a súa relevancia debido ás propias condicións
demográficas en termos de idade, e condicionadas tamén pola dispersión da
poboación e as dificultades de infraestruturas e redes de comunicación na Galicia
rural. O fortalecemento da atención primaria nestes casos supón unha necesidade
maior e case imperativa para poder achegar os servicios sanitarios á poboación, tanto
en termos de infraestruturas como de persoal.
Dende a chegada ao goberno de Núñez Feijoo en 2009 o sistema público de saúde
soamente ten contratado de maneira estable a menos dun 15 por cento dos titulados
MIR, o que supón un dato preocupante. Unha cifra tan baixa resulta a todas luces
insuficiente para cubrir as necesidades dun sistema que precisa unha dispersión
notoria e unha forte implantación no territorio, para paliar os problemas
demográficos antes sinalados. Unha maior contratación suporía a posibilidade de
non ter que concentrar servicios, afastando a atención dos e das cidadáns.
Recentemente os/as profesionais sanitarios están alertando de maneira
enerxicamente sobre os problemas da atención primaria en Galicia, o que resulta na
folga que están mantendo os PAC, as folgas convocadas de médicos/as nos últimos
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meses do ano 2018 ou a dimisión en bloque de case todos os/as xefes de servizo de
atención primaria en Vigo.
O caso de Vedra é paradigmático da situación que se vive na atención primaria en
Galicia. O centro de saúde ten tres facultativos para atender á poboación, mais
existen numerosas ocasións (baixas, vacacións…) en que non están os tres
operativos no centro. Os dous restantes (nalgún caso pode ocorrer que un so) deben
facerse cargo de toda a poboación que acude ao centro, o que eleva o número de
pacientes a atender e dificulta a calidade asistencial enormemente.
Dende o Concello de Vedra existiron xa diversas accións orientadas a mellorar a
calidade asistencial, entre elas as preguntas no Pleno e esixencias ao alcalde de que
mediara para resolver esta cuestión coas xestións que fosen necesarias ante a Xunta
de Galicia, responsable do servizo.
A pesares destas demandas, que están apoiadas por numerosos veciños e veciñas que
demandan a substitución dos profesionais do centro de saúde para poder garantir a
mellor calidade asistencial posible, non existiu apenas ningunha mellora estrutural
por parte da Xunta de Galicia, limitándose a solucións moi puntuais que non
resolven o problema xeral.
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 garantir a atención sanitaria en
Vedra coa mellor calidade asistencial posible, a través do mantemento
permanentemente de tres facultativos/as no centro de saúde xestionando, para elo, as
substitucións necesarias cando existan baixas ou vacacións das persoas titulares.
Pazo do Parlamento, 27 de decembro de 2018

CSV: REXISTRO-76tXIfx8C-1
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputado - portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 16:37:49
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 16:37:55
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/12/2018 16:38:00
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno, sobre a actividade do Observatorio da Lingua
Galega.

O Observatorio da Lingua Galega foi creado no ano 2008. Entre os seus
obxectivos fundacionais están, como aparece recollido no seu portal web:


Obter un coñecemento de primeira man sobre a situación da lingua galega na
sociedade.



Lograr información cuantitativa e cualitativa acerca da presenza do galego nos
distintos ámbitos mencionados.



Permitir establecer comparacións dos usos lingüísticos en diferentes ámbitos da
sociedade.

CSV: REXISTRO-zFJj0F2ye-8
Verificación:
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Posibilitar o seguimento permanente do Plan xeral de normalización da lingua
galega ou de calquera outro plan de dinamización específico dos sectores que nel
se recollen.



Servir de punto de partida da observación e a avaliación do uso social do galego.



Facilitar, mediante sucesivas observacións no tempo, a medición e a valoración
1
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do impacto das actuacións en materia de lingua.


Dispoñer, por primeira vez, dunha información profunda e rigorosa da realidade
lingüística de Galicia.



Poder orientar e focalizar as medidas a prol da lingua nos ámbitos en que sexa
máis necesario e se constate unha maior demanda.



Dar a coñecer, a través da súa web e o seu boletín, a diversidade lingüística
mundial mediante a publicación diaria de noticias relacionadas co galego e o
resto de linguas de España e do mundo.
Após unha década da súa creación, os datos publicados continúan a se

corresponder co ano 2008, a avaliación da presenza da lingua galega e uso social da
mesma en diversos ámbitos non foi actualizada nin se impulsaron novos ámbitos de
estudo.
Así as cousas, a Xunta de Galiza -a través da Secretaría Xeral de Política
Lingüística-, foi adxudicando o correspondente contrato para que unha empresa asumise
as tarefas de mantemento web e de actualización dos contidos e servizos do
Observatorio.
No concreto, en 2017 o contrato foi adxudicado nun proceso negociado sen
publicidade á empresa ESTRATEGIA Y ORGANIZACION, S.A. por valor de 57.000
CSV: REXISTRO-zFJj0F2ye-8
Verificación:
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euros (IVE incluído).

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a adoptar, coa maior celeridade posíbel,
as medidas que sexan necesarias para impulsar e manter no tempo a actividade de
estudo e avaliación do Observatorio da Lingua Galega así como as demais funcións para
as que foi creado”.

Santiago de Compostela, 27 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

CSV: REXISTRO-zFJj0F2ye-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 27/12/2018 17:29:58

María Montserrat Prado Cores na data 27/12/2018 17:30:04
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Ana Pontón Mondelo na data 27/12/2018 17:30:06

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/12/2018 17:30:08

Noa Presas Bergantiños na data 27/12/2018 17:30:10
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Xosé Luis Bará Torres na data 27/12/2018 17:30:13
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa ás medidas necesarias
para garantir os centros produtivos e os postos de traballo de Alcoa en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 17 de outubro a empresa Alcoa comunicou aos cadros de persoal así
como publicamente a súa intención de pechar as instalacións da empresa na Coruña. O
grupo conta na Coruña con preto de 400 traballadores e traballadoras, polo que a
consumación do peche tería un enorme impacto na cidade e na súa contorna, ademais de
contribuír á perda de tecido industrial en Galiza.
Unha das razóns fundamentais do peche vén sendo o prezo da factura da luz,
que supón máis do 50% dos custos de produción. Unha evidencia máis de que a defensa
que fai o nacionalismo da necesidade de mudar o sistema de poxas de
interrompibilidade por un máis estábel, así como promover unha tarifa eléctrica galega
CSV: REXISTRO-HXtuzGTs9-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que dea vantaxes competitivas ás empresas radicadas no noso país, está de extrema
actualidade.
O pasado 27 de decembro o grupo Alcoa prorrogou a negociación do ERE até
xaneiro. Porén, até a altura as propostas desenvolvidas pola Xunta de Galiza e o
goberno central non parecen ter sido efectivas.
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Por todo isto o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Pleno:

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a realizar todas as accións necesarias
encamiñadas a garantir os centros produtivos e os postos de traballo de Alcoa en Galiza,
a comezar por:
1. Solicitar da multinacional a retirada do ERE de extinción de emprego.
2. Demandar do goberno central a intervención pública en Alcoa como
mecanismo para evitar o peche produtivo e incrementar as posibilidades de atopar
comprador ou compradora.
3. Constituír unha mesa de seguimento estábel participada polos sectores
dependentes das poxas de interrompibilidade, no que se inclúan os comités de empresa
e organizacións sindicais, de cara a analizar as repercusións para Galiza das poxas de
interrompibilidade, elaborar propostas para a súa modificación e impulsar a
planificación no desenvolvemento industrial e a fixación de emprego.
4. Negociar un marco enerxético estábel para a industria do noso país que

CSV: REXISTRO-HXtuzGTs9-9
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permita unha tarifa eléctrica galega que mellore a nosa competitividade.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 10:54:03

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 10:54:10

Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 10:54:12

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 10:54:14
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Verificación:
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Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 10:54:17

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 10:54:19
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á industria
electrointensiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante as últimas semanas varias comarcas do noso país recibiron a ameaza de
peche ou baixada de produción industrial de empresas como Alcoa ou Ferroatlántica.
Isto acontece nun momento de escalada do prezo da electricidade e de grande
inestabilidade nas industrias electrointensivas por mor das mudanzas no sistema de
interrumpibilidade e do resultado das poxas. Porén, ten nas súas raíces tamén décadas
de falta de planificación industrial por parte da Xunta de Galiza e do goberno central.
Froito desta situación están hoxe en situación de risco arredor de 400 postos de
traballo na factoría de Alcoa na Coruña ao que veñen de sumarse arredor de 500 entre
todos os centros de produción pertencentes a Ferroatlántica en Sabón e Cee-Dumbría.
CSV: REXISTRO-GQyAxvEVu-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Unha situación preocupante que suporía avanzar na perda de músculo industrial da
economía galega, que cada vez descansa máis no sector servizos e menos nas áreas que
poderían desenvolverse con base á innovación e a xeración do valor engadido.
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Esta situación é favorecida pola regulación do mercado de traballo despois das
reformas laborais de PP e PSOE, que coartan a capacidade de negociación laboral da
clase traballadora, e pola ausencia dun marco galego de relacións laborais. Así mesmo,
é favorecida pola ausencia de fiscalización do Estado ao sector electrointensivo, que
durante anos ingresou importantes primas pola xestión da demanda sen que ninguén
esixira a cambio o mantemento dos postos de traballo ou a modernización produtiva.
Máis aínda, esta é unha situación inxusta para un país cunha enorme potencia
produtora de enerxía, que exporta unha media dun 35% cada ano. É cada vez máis
evidente que a Galiza de hoxe sofre as consecuencias dun proceso de explotación
colonial no que por decisións alleas o noso país ten imposto o papel de produtor de
enerxía. Isto obedece a un deseño centralista do Estado español, que mentres nos
adxudicou ese papel e impediu que teñamos beneficios que compensen o seu impacto
social e ambiental, reservaba para outros lugares ser o centro da industrialización e do
desenvolvemento económico.
Cómpre tamén recordar que no caso de Ferroatlántica 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 malia que despois non desenvolver a súa transformación pechando o
ciclo produtivo en Galiza, ou no centro de Cee-Dumbría mediante a explotación
hidráulica do río Xallas. Recentemente Villar Mir pretendeu levar a cabo unha
CSV: REXISTRO-GQyAxvEVu-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

operación de especulación intentando vender esas centrais, que son unha cesión pública
baixo o compromiso do mantemento dos postos de traballo. Porén, a forza colectiva dos
e das traballadoras e do pobo galego conseguiron facer presión para que iso non chegar
a acontecer. Vemos, nesta nova operación que busca castigar as fábricas galegas, que
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son rendíbeis economicamente, un intento de vinganza e chantaxe que non imos
permitir.
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.
Por todo isto o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Pleno:

“O Parlamento de Galiza acorda, por resolución, expresar a súa solidariedade
cos traballadores e traballadoras de Alcoa e Ferroatlántica e comprometerse na defensa
do mantemento do emprego e da capacidade produtiva en todos os centros do país.

O Parlamento de Galiza acorda demandar da Xunta de Galiza e do goberno
central que traballen nos seguintes obxectivos:
1. A demanda ás empresas da retirada das ameazas de ERE sobre calquera dos
seus centros de produción situados en Galiza e o mantemento dos investimentos e
CSV: REXISTRO-GQyAxvEVu-3
Verificación:
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postos de traballo en Galiza.
2. Constituír unha mesa de seguimento estábel participada polos sectores
dependentes das poxas de interrompibilidade, no que se inclúan os comités de empresa
e organizacións sindicais, de cara a analizar as repercusións para Galiza das poxas de
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interrompibilidade, elaborar propostas para a súa modificación e impulsar a
planificación no desenvolvemento industrial e a 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
condicións de mantemento do emprego e presentación e cumprimento dun Plan de
desenvolvemento industrial vinculado á modernización dos sistemas produtivos.
4. Defender que as peaxes e cargos desta tarifa industrial sexan diferentes en
cada Comunidade Autónoma en base á súa condición de excedentaria ou deficitaria na
produción de enerxía eléctrica, beneficiándose con peaxes máis baixas aquelas
comunidades que son exportadoras netas de electricidade -como é o caso de Galiza- en
compensación por soportar os custos sociais e medioambientais das instalacións de
produción”.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
CSV: REXISTRO-GQyAxvEVu-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 28/12/2018 11:31:32

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 11:31:37

Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 11:31:40

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 11:31:42

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 11:31:44
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 11:31:46
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa ao Centro de Saúde do
Couto na cidade de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante anos veciñanza, asociacións locais e organizacións políticas
reivindicaron a construción primeiro e a apertura despois dun Centro de Saúde no barrio
do Couto, en Ourense. Trátase dun barrio con moita poboación e necesidades evidentes
de mellora na proximidade de atención sanitaria, para alén das necesidades de
desconxestión doutros centros de saúde próximos. Malia todo isto, diferentes atrancos e
a falta de vontade política da Xunta de Galiza e outros axentes dificultaron a súa
apertura ao público mesmo aínda estando en risco de perder a parte de axudas europeas
que contribuíran á súa edificación.

CSV: REXISTRO-P4cGw8oLx-9
Verificación:
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Parecía que a apertura tería lugar en setembro de 2016 pero tamén entón tivo un
adiamento malia os anuncios públicos previos. Na altura, a Xerencia de Xestión
Integrada do Servizo Galego de Saúde de Ourense volvía dar marcha atrás ao non ter a
licencia de ocupación nun novo episodio de demora.
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Finalmente, na última semana de novembro de 2017 o Centro de Saúde abriu as
súas portas. Porén, a falta de planificación e improvisación da Xunta repercutiu en
saturación na administración e molestias para as persoas usuarias do Couto e de Nóvoa
Santos porque mudaron automaticamente ás persoas adscritas a profesionais que agora
se desprazaban ao novo centro.
Doutra banda, pasados uns meses non acaban de darse por superadas outras
eivas como filtracións de auga e problemas coa calefacción. Máis dun ano despois da
apertura, no mes de decembro de 2018 onde as profesionais e usuarios volveron facer
queixas sobre a falta de calefacción e filtracións de auga. A administración galega só
actuou despois de que a prensa ourensá sacara fotografías e vídeos da lamentable
situación, impropia dun centro novo e que supoñen un risco para a propia saúde tanto do
cadro de persoal como das persoas usuarias.

Por todo isto o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Pleno:

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a desenvolver unha auditoría
independente sobre o proceso de construción e apertura do Centro de Saúde do Couto, o

CSV: REXISTRO-P4cGw8oLx-9
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seu custo económico e as súas condicións climáticas e de seguridade industrial e
remitilo ao Parlamento Galego no prazo máximo de tres meses. Así mesmo, a depurar,
se é necesario, as responsabilidades políticas que teñen responsabilidade nesta
situación”.
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Santiago de Compostela, 28 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
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 13:14:04

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 13:14:09
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Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 13:14:12

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 13:14:14

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 13:14:16
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 13:14:18
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, Luis Manuel Alvarez
Martínez e Patricia Vilán Lorenzo, 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 maio de 2018, o Goberno da Xunta de Galicia procedía á inauguración dos
dous primeiros tramos da autovía do Morrazo, coa ausencia dos grupos
municipais do BNG, PSdeG-PSOE e XM-Coalición Independiente. Naquel
momento estes tres grupos manifestaron que non ían ser cómplices da Axencia
Galega de Infraestruturas e que, mentres non se arranxasen os problemas que
estaban afectando aos veciños e veciñas de Moaña no referente á recollida de
augas pluviais e aos danos dos viarios municipais, non asistirían a estes actos de “
do Goberno galego.
A realidade é que estes problemas, que xa foran detectados e denunciados polo
equipo de goberno de Moaña nos dous primeiros tramos da obra (arrastre de
lodos, desbordamentos, obstrución de canles), estanse a reiterar nos novos tramos
do corredor que se executan nestes momentos. Así, aos barrios xa afectados nas
parroquias de Domaio e de Meira, agora súmanse graves problemas nos de
Berducedo, Paradela, Marrúa ou Xalde. Ocorre que o aumento de caudal de augas
pluviais procedentes do corredor é unha ameaza constante para a veciñanza que
reside nos barrios próximos a esta infraestrutura e xa son moitos os viarios,
camiños e propiedades que se están vendo afectados por este perigoso e
incontrolado aumento do caudal.

CSV: REXISTRO-0CxzEk6ob-0
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Este Grupo Parlamentario Socialista volta a amosar a súa preocupación e
desconformidade coa forma en que a Xunta de Galicia está a xestionar todo este
asunto.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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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 arranxar, de forma urxente, os
problemas derivados da execución da obra do corredor do Morrazo, resolvendo o
problema de aumento de caudal das augas pluviais procedentes da obra e
mellorando a recollida destas augas pluviais.

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Vilán Lorenzo
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:
María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 13:14:05
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 13:14:11
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/12/2018 13:14:16
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/12/2018 13:14:20
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral, Marián
García Míguez, Aurelio Núñez Centeno, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo
Díaz e Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos:
A implicación e solidariedade das familias que acollen a nenos, nenas e adolescentes
en situación de desamparo é fundamental no obxectivo de procurar que estas persoas
menores vivan nun ambiente normalizado no que se sintan protexidos, queridos e
poidan desenvolverse plenamente.
Tamén é fundamental o apoio da Xunta a estas familias, que este ano 2018
incrementou ata os 3,4 millóns de euros o orzamento destinado ao programa de
acollemento.
Na actualidade, máis de 1.500 nenos, nenas e adolescentes están en acollemento
familiar, ben sexa en familia extensa ou allea. Esta cifra eleva ata o 59% a porcentaxe
de menores baixo esta medida, que forma parte do sistema de protección da
Administración autonómica.
Dende a Consellería de Política Social realízase un apoio íntegro ao recurso de
acollemento familiar por considerar que é o mellor recurso de protección para os nenos,
nenas e adolescentes en situación de risco ou desamparo.
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Este apoio íntegro manifestase no incremento realizado a achega económica polo
acollemento de nenos, nenas e adolescentes de 3 a 18 anos; así como na mellora este
ano do sistema de pagamento co obxectivo de que a familia extensa perciba unha
axuda en todos os casos nos que os seus ingresos per cápita sexan inferiores a 7.500
euros. Esta medida chegou ao 95 % das familias acolledoras.
Nos orzamentos do ano 2019 a Xunta destina 3,4 millóns de euros, consolidando o
incremento do 40% que se aplicou este ano.
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Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes presentan a seguinte Proposición
non de Lei en Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a seguir apostando polo acollemento familiar
dos nenos, nenas e adolescentes que estean baixo o sistema de protección co fin de
acadar máis do 60% e de impulsar o acollemento familiar de menores estranxeiros non
acompañados”.

Santiago de Compostela 28 de decembro de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 28/12/2018 16:35:00
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 16:35:19
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 16:35:32
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 16:35:41
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 28/12/2018 16:35:48
María Encarnación Amigo Díaz na data 28/12/2018 16:35:55
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 16:36:11
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Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 28/12/2018 16:36:40
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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, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa ás necesidades de mellora
do transporte ferroviario entre Ourense e A Coruña e Santiago de Compostela para
reverter o agravio con Ourense e favorecer o seu mellor aproveitamento por parte das e
dos ourensás.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O nacionalismo galego sempre defendeu a necesidade dunha rede ferroviaria
moderna, compatíbel para o tráfico de persoas e mercadorías, que primara a mobilidade
interior, e con conexións con Portugal e a Meseta. Porén, fronte a este deseño primou
outro froito da concepción centralista do Estado que ten estado concibido co obxectivo
de conectar Galiza con Madrid facendo que este criterio non se compatibilizase coa
conexión interior de Galiza e a día de hoxe non temos sistema ferroviario modernizado
nin un servizo equiparábel ao cercanías que cumpra coa súa función de conexión rápida,
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segura e útil para vertebración territorial entre cidades e vilas galegas. Un dos exemplos
máis lamentables é o illamento de Lugo ou a discriminación de Ourense, que malia
conservar conexións pola súa posición estratéxica de vía de saída á Meseta continua
sendo discriminada nos prezos, nos horarios e nas condicións de venda dos billetes
nunha das liñas de meirande uso, a que conecta Ourense con Santiago de Compostela e
A Coruña.
1
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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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Co obxecto de reconducir esta situación, o pasado 7 de febreiro de 2018 o Pleno
do Parlamento Galego debateu unha Proposición non de Lei do Bloque Nacionalista
Galego sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en
relación coas necesidades existentes e as melloras necesarias no transporte ferroviario
entre Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña. Da resultante deste debate derivou
un acordo parlamentario unánime cuxo texto transaccionado era o seguinte:
“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a:
1.- Esixir do Goberno central unha equiparación das políticas e modalidades
tarifarias en todo o territorio galego para evitar a actual e evidente situación de
discriminación que se ve en función do lugar de residencia dos galegos e galegas.
2.- Solicitar do Goberno central unha ampliación das frecuencias horarias desde
Ourense para mellorar a comunicación con Compostela e A Coruña.
3.- Reformular os termos e condicións dos bonos de transporte Abono Tarxeta
Plus, Tarxeta Plus 10 e Tarxeta Plus 10 Estudantes para aumentar o período de uso que
rexe a partir da data da primeira formalización da reserva, de forma que se poida
empregar en máis tempo que na actualidade.
4.- Ampliar a frecuencia horaria da liña rexional Ourense -Santiago para
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mellorar a mobilidade e entre as poboacións intermedias de acordo coa demanda”.

Pasado un tempo razoábel, o grupo nacionalista empregou o mecanismo
parlamentar de Preguntas Orais en Comisión para facer seguimento destas cuestións na
Comisión 2.ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos do

2
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día 22 de marzo de 2018. Porén, entendendo que a resposta non é suficiente e que a
consecución do acordo impulsado polo Pleno do Parlamento Galego non pode
descansar na súa remisión e transmisión aos organismos do goberno central,
continuamos a facer seguimento. Resulta inaceptable baixo o noso punto de vista
absoluta relaxación diante deste asunto tanto polo Partido Popular na Xunta de Galiza,
como anteriormente polo goberno Rajoy como na actualidade por parte do goberno de
Sánchez. Unha vez máis é un exemplo do agravio ao que se ve sometida Galiza.
Por todo isto o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Pleno:

“O Parlamento Galego acorda instar á Xunta de Galiza a:
1.- Remitir ao Parlamento Galego unha relación dos contactos escritos así como
reunións oficiais que mantivo o goberno galego cos diferentes organismos do goberno
central e de Renfe-Adif co obxecto de dar cumprimento á demanda unánime do
Parlamento Galego do día 7 de febreiro de 2018.
2.- Elaborar un informe propio sobre a demanda existente nas poboacións
intermedias da liña ferroviaria entre Ourense e Santiago de Compostela e remitila á
Cámara Galega cunha proposta de mellora de cara a que sexa debatida e solicitada ao
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goberno central.
3.- Dirixirse ao goberno central para demandar no prazo de 3 meses o
cumprimento dos acordos plenarios do pasado 7 de febreiro de 2018.

3

137831

OFICINA PARLAMENTAR

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

4.- Dirixirse ás e aos deputados galegos no congreso para pedirlles que esta sexa
unha cuestión a garantir para dar o seu voto favorable aos vindeiros orzamentos do
Estado”.

Santiago de Compostela, 28 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
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 12:58:54

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 12:59:00

Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 12:59:02
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Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 12:59:04

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 12:59:07
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 12:59:09

5

137833

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada Noela Blanco Rodríguez e do seu deputado Julio Torrado Quintela, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
No PXOM de Ourense do ano 2003 clasifícase o ámbito AR43-O para
equipamento público para expropiar os terreos, que aínda que debía non se cedeu
ao Concello nos anos 70 como traseiras polas licencias de edificacións á Rúa
Remedios.
O último Goberno socialista no Concello de Ourense executou o previsto no
PXOM do ano 2003, e procedeu a expropiar, segregando a parcela: cedendo á
Consellería de Presidencia 4.000 m2 para a construción do Edificio Xudicial, e ao
SERGAS outros 4.000 m2 para a construción do Centro de Saúde do Couto.
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O proxecto de reurbanización do contorno da AR43-O quedou rematado en
febreiro de 2015 con todos os informes realizados, e pendente exclusivamente do
informe de Confederación Hidrográfica, con partida orzamentaria asignada en
2015, que non chegou a executarse.
A instalación sanitaria, cuxas obras recibiu o Sergas en xuño de 2016, sufriu un
retraso na súa apertura de máis dun ano e medio, debido a que estaban pendentes
de executarse as obras de urbanización da contorna, que eran imprescindibles para
que puidera contar coa correspondente licenza de ocupación. Este retraso, que
mesmo chegou a poñer en risco parte das axudas europeas empregadas na súa
edificación, produciuse pola ausencia de orzamentos do Concello de Ourense.
A pesares de que por parte do Sergas se tentou proceder á apertura do centro ás
portas das eleccións autonómicas do ano 2016, este tivo que dar marcha atrás ante
a advertencia do Goberno municipal de que non contaría coa licenza de ocupación,
polo que a súa situación resultaría manifestamente ilegal. Así o ratificou o Tribunal
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Superior de Xustiza de Galicia nunha sentenza na que queda patente o
electoralismo co que pretendeu actuar o Goberno de Feijoo ás portas das
autonómicas de 2016, xa que ao denegarlle no seu día o Concello a licenza de
ocupación ao centro de saúde, o Sergas recorreu o acordo, e o Xulgado
Contencioso Administrativo, Número 2 de Ourense, desestimou ou seu recurso. O
Sergas recorreu entón ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e este
desestimou tamén o seu recurso.
O centro de saúde do Couto, o primeiro na historia deste barrio, e o sexto da
cidade, dá servizo dende o 27 de novembro de 2017 a unha poboación de entre
15.000 a 18.000 veciños e veciñas, nunha parcela cedida polo Concello de Ourense
no ano 2015 que ten unha superficie útil de 1.500 m².
Dende a súa apertura, sucédense as queixas tanto dos profesionais como dos
usuarios e usuarias sobre deficiencias nas instalacións que están impedindo que a
atención sanitaria se desenvolva nas condicións máis axeitadas de salubridade e
comodidade, acumulando numerosas reclamacións acerca da presenza de
pingueiras, filtracións de auga no chan, ausencia de calefacción a primeira hora do
día, cortes no subministro de auga quente...A pesares de que dende o grupo
socialista coñecíamos recentemente que se reparara a caldeira, seguen existindo, a
día de hoxe, no centro de saúde do Couto numerosas deficiencias pendentes de
subsanar.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
Proposición non de lei:
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1 Realizar, de maneira urxente, unha inspección técnica no Centro de Saúde de O
Couto, radicada en Ourense, para detectar posibles deficiencias estruturais e de
medios materiais.
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2 Tendo en conta os resultados obtidos trala inspección, redactar un informe, que
se remitirá ao Parlamento de Galicia, antes de que remate este período de sesións,
que recolla as deficiencias detectadas, así como o cronograma e orzamento
previsto para a corrección das mesmas. Daquelas deficiencias que sexan
consecuencia do proceso de construción e posta en marcha do mesmo, así como
dos danos ocasionados polas mesmas, darase traslado e notificarase á empresa
encargada da realización da obra do Centro de Saúde de O Couto, para que proceda
de maneira urxente a subsanalas.
3 Levar a cabo unha auditoría externa sobre as condicións nas que se atopaba a
infraestrutura cando se recepcionou a obra, e se puxo en marcha o Centro de Saúde
de O Couto, radicado en Ourense.”
Pazo do Parlamento, 3 de xaneiro de 2019
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 03/01/2019 10:29:00
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2019 10:29:12
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/01/2019 10:29:19
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
A situación actual da atención primaria en Galicia vive un escenario de
excepcionalidade e dificultades. A excepción da Xunta de Galicia, todos os
sectores implicados veñen de alertar nos últimos tempos sobre unha perda
progresiva de calidade na atención sanitaria en Galicia debida ao recorte de
recursos humanos e materiais. A eficiencia contrastada do persoal sanitario ten
aminorado os posibles efectos desta sucesiva política de recortes, mais a situación
ten chegado a puntos insalvables, e hoxe en día, ademais do problema asistencial,
asistimos a unha conflitividade inasumible que todos os colectivos e organizacións
achacan a unha política de oídos xordos da Consellería de Sanidade.
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A dimisión da práctica totalidade dos xefes de servizo de atención primaria da área
sanitaria de Vigo, a máis grande de Galicia, resultou ser a gota que colmou o vaso
dun cadro de persoal saturado, forzado a traballar en condicións de dificultade e
precariedade. A situación viña de estar sendo alertada polos propios profesionais,
que xa iniciaran outras accións de protestas como a folga de médicos nos meses de
setembro a decembro, ou a folga dos profesionais dos PACs, que se ven mantendo
nos últimos meses, sen que estas accións teñan resultado na política de recursos
humanos do Goberno da Xunta de Galicia.
Outros sectores do sistema reséntense notoriamente desta política de recortes, que
afecta de maneira especial á atención primaria e, por extensión, repercute noutros
espazos como os servizos de urxencias (nos que destaca a folga do persoal de
urxencias do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, que vai
polo seu terceiro mes) ou as urxencias extrahospitalarias, onde o persoal do 061
está tamén continuadamente presentando protestas e reivindicacións non atendidas
pola Consellería de Sanidade sobre cuestións organizativas, laborais e asistenciais.
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Con este panorama, a reacción tardía do Goberno galego consistiu na apertura de
comisións de traballo que, se ben poden constituír unha ferramenta, téñense
amosado bastante ineficaces no pasado. Estas medidas, de carácter conceptual pero
non de acción real, poderían ser de apoio pero debesen ser acompañadas de
medidas concretas e de aplicación directa para afrontar os problemas estruturais do
sistema en atención primaria, tales como, de entrada, elevar a cantidade de recursos
humanos que o sistema ten e dotar de mellor calidade aos profesionais que
traballan en ofrecer a atención sanitaria de calidade á poboación galega.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
Deseñar e implantar, no primeiro cuatrimestre de 2019, un “Plan Extraordinario de
Recursos Humanos para a Atención Primaria 2019-2010” no Sistema Galego
Público de Saúde que desenvolva as seguintes apostas e liñas estratéxicas:
1ª. Estrutura e organización do sistema: Recuperación das xerencias de Atención
Primaria nas EOXIs do sistema galego de saúde, dotándoas de capacidade de
decisión e de recursos orzamentarios axeitados para poder realizar un traballo
efectivo de mellora da calidade asistencial e organizativa do sistema de atención
primaria.
2ª. Dotación de recursos humanos:
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a. Convocatoria nas OPE para 2019 e 2020 de 400 novas prazas de atención
primaria para o sistema entre as dúas convocatorias, a maiores das destinadas á
reposición, traslados e promoción interna.
b. Oferta aos titulados MIR que realicen esta formación no sistema galego na
especialidade de medicina de familia e comunitaria ou de pediatría, dun contrato de
entre 2 e 3 anos, que permita a continuidade entre o período formativo e o
desenvolvemento laboral dentro do sistema.
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c. Acordo co Goberno de España de facilitación e axilización dos procesos de
acreditación de prazas de novo ingreso á formación especializada en pediatría e
medicina familiar e comunitaria e dotación dos recursos necesarios aos centros
sanitarios e Facultade de Medicina da USC para que exista a mellor cobertura
posible de todo o proceso formativo.
3ª. Calidade do traballo existente:
a. Compromiso de contratación estable de todas as persoas que, ao día 1 de xaneiro
de 2019, teñan estado contratadas no sistema galego de saúde máis do 80% do
tempo nos últimos 3 anos mediante contratos eventuais.
b. Apertura dunha canle de negociación específica cos profesionais dos PAC de
Galicia, co obxectivo de acadar condicións laborais equiparables ao resto de
profesionais do sistema público de Galicia en termos humanos e materiais.
c. Apertura da negociación da implantación da carreira profesional aos profesionais
do sistema galego de saúde que quedaron excluídos do acordo previo,
nomeadamente ás persoas en situación de eventualidade na actualidade e aos
profesionais de inspección médica.
4ª. Procesos asistenciais:
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a. Ampliación das posibilidades de solicitude de probas diagnósticas para médicos
e médicas de atención primaria, desenvolvendo na primeira metade de 2019 un
catálogo de probas axeitado á capacitación e formación dos facultativos de
atención primaria do sistema galego de saúde.
b. Dotación ao persoal de enfermería dos recursos necesarios para contribuír a
desenvolver da maneira máis axeitada o Real Decreto 1302/2018 sobre prescrición
de enfermería.
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5ª. Información:
a. Realización dun informe da situación dos recursos humanos no SERGAS
durante o ano 2018 que inclúa, como mínimo, a información da distribución
(EOXI e servizo) de:
a1) Prazas sen profesional en propiedade pero que están orzamentadas.
a2) Contratos eventuais realizados para cada praza incluída nos orzamentos pero
non ocupada de maneira estable.
a3) Contratos eventuais realizados e número de profesionais distintos contratados a
maiores dos anteriormente citados.
a4) Volume de recentes titulados MIR que se incorporaron ao sistema galego de
saúde no ano 2018, distribuídos por tipo de contrato.
b. Avaliación, en colaboración co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, da
necesidade da incorporación de profesionais de psicoloxía en atención primaria do
sistema público de saúde e elaboración dun informe de conclusións que será
presentado no Parlamento no primeiro trimestre de 2019.
Pazo do Parlamento, 2 de xaneiro de 2018
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2019 10:56:34
Noela Blanco Rodríguez na data 03/01/2019 10:56:41
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/01/2019 10:56:48
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Flora
Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo e a través do seu voceiro Luís
Villares Naveira, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A transparencia nos organismos e nas institucións públicas é un principio
fundamental para manter unha institucionalidade democrática, na medida na que
permite a análise das decisións tomadas e dos seus resultados dende a pluralidade
de visións e de criterios que existen na nosa sociedade. Só na medida na que as
institucións traballen de forma transparente e permitan facer un seguimento con
facilidade das súas actuacións, poderemos criticar, debater e discrepar sobre as
seguintes accións a levar a cabo.

Fronte a necesidade de transparencia están actitudes como a de Portos de Galicia
que sistematicamente oculta información que logo transmite a prensa de forma
sesgada e partidaria, así durante o pasado período de sesión dende o noso grupo
trasladamos a comisión de pesca a necesidade de publicar os informes de xestión
a partir do 2013, último publicado, contestando o presidente de portos, que estes
informes estaban xa en período de redacción, hoxe comezado o 2019 estes
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informes continúan sen facerse públicos, namentres o presidente fai roldas de
prensa sobre informes e datos inaccesibles para a cidadanía ou o propio
Parlamento.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

137842

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

1.- Transmitir a Portos de Galicia a necesidade de que toda a información
dispoñible sobre a xestión da institución se atope ao servizo da cidadanía e conte
cun acceso fácil e rápido.

2.- Esixir a Portos de Galicia a publicación de todos os Informes de Xestión a
partir do 2013.

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Flora Miranda Pena
Paula Quinteiro Araujo
Luís Villares Naveira
Deputadas e Voceiro do G.P. de En Marea.
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Flora María Miranda Pena na data 03/01/2019 12:16:02

Paula Quinteiro Araújo na data 03/01/2019 12:16:11
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará
Torres, 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
Desde o nacionalismo galego temos denunciado repetidamente o
disparatado funcionamento do mercado eléctrico no Estado español, máis aínda
despois das modificacións de tarifas do Partido Popular, que non fixeron máis
que contribuír ao escurantismo dun oligopolio cuxo funcionamento está nas
antípodas da transparencia. Durante as décadas de aplicación puidemos ver
tamén como recentemente, en aras do presunto “déficit tarifario” o emporio
eléctrico mantén os seus beneficios a custo das persoas consumidoras, supoñendo
un abuso ao tratarse dun ben de primeira necesidade que en realidade está a ser
CSV: REXISTRO-gk92fpL7k-9
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concibido como unha mera mercadoría.
A todo isto súmase que, dende o punto de vista territorial, é un sistema
deseñado en base a unha óptica centralista que sitúa a Madrid como punto central
e deseña o sistema obviando a distribución das fontes de electricidade e as
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consecuencias que ten esta produción sobre as poboacións e territorios que a
acollen. Deste xeito, as políticas centralistas e ao servizo das eléctricas do Partido
Popular teñen impedido a negociación dunha tarifa eléctrica galega con base na
condición de Galiza como excedentaria na produción de electricidade malia que
isto abriría as portas a unhas menores e máis controladas tarifas, redundando en
última instancia no ben dos e das consumidoras domésticas e das empresas.
O ano 2018 foi fatídico para a suba do prezo da enerxía, pechándose como
un dos máis caros da historia. Porén, parece que 2019 non vai ser menos duro de
afrontar para as e os consumidores e que a escalada vai continuar, non
funcionando as medidas postas en marcha por parte do goberno central nin
habendo ningunha iniciativa política ao respecto por parte da Xunta de Galiza.
Malia que a parte regulada do recibo volte ficar conxelada no 2019 o
ascenso no 'pool' apunta a que se manterá nos inicios de 2019 despois de fechar o
2018 cun prezo por riba dos 57 euros por megavatio hora (MWh), o más alto na
última década. De feito, podemos constatar como a factura da luz pechou o
último ano cun encarecemento interanual de máis do 2%.
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a demandar do goberno
central medidas urxentes para reverter o drástico aumento da luz iniciado a
comezos de 2017 e intensificado no 2018 que vai continuar no presente ano, a
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comezar por modificar a Lei 24/2013, do sector eléctrico, de maneira que o prezo
da electricidade se estipule en función dos custos de xeración de cada
tecnoloxía.”

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

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
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 13:06:34

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 13:06:39
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Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 13:06:41

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 13:06:42

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 13:06:44
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, 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
Nas últimas semanas de decembro do 2018 coñecéronse diferentes ameazas de
Ferroatlántica aos seus centros produtivos en Galiza, que van dun anuncio de ERE en
Sabón até a parada de dous fornos no centro de Cee-Dumbría.
Esta situación coincide no tempo cun momento de escalada do prezo da
electricidade e de grande inestabilidade nas industrias electrointensivas por mor das
mudanzas no sistema de interrumpibilidade e do resultado das poxas. Porén, ten nas
súas raíces tamén décadas de falta de planificación industrial por parte da Xunta de
Galiza e do goberno central como demostra esta situación e a doutras empresas
electrointensivas como Alcoa.
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Doutra banda, esta situación de risco perda de músculo industrial da economía
galega é favorecida pola regulación do mercado de traballo despois das reformas
laborais de PP e PSOE, que coartan a capacidade de negociación laboral da clase
traballadora, e pola ausencia dun marco galego de relacións laborais. Así mesmo, é
favorecida pola irracionalidade dunha regulación da enerxía eléctrica centralista que
impide que Galiza aproveite ao seu favor a súa condición de país produtor excedentario
1
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e pola ausencia de fiscalización do Estado ao sector electrointensivo, que durante anos
ingresou importantes primas pola xestión da demanda sen que ninguén esixira a cambio
o mantemento dos postos de traballo ou a modernización produtiva.
Máis aínda, cómpre tamén recordar que Ferroatlántica explota as centrais
hidroeléctricas do río Xallas a cambio do mantemento da produción industrial e dos
postos de traballo na Costa da Morte. Esta empresa ten recibido grandes beneficios por
esta condición, poré, ten aplicado un modelo de explotación absolutamente neocolonial
no que esquilma os nosos recursos ao tempo que non desenvolve investimentos na
modernización da empresa e incumpre sistematicamente os compromisos de
mantemento e aumento do emprego.
Recentemente, no ano 2017, o grupo de Villar Mir pretendeu levar a cabo unha
operación de especulación intentando vender as centrais do río Xallas, que son unha
cesión pública baixo unha serie de compromisos de mantemento da actividade produtiva
e dos postos de traballo. Porén, a forza colectiva dos e das traballadoras e do pobo
galego conseguiron facer presión para que iso non chegara a acontecer.
Vemos, nesta nova sombra de ERE e outro tipo de medidas que poderían afectar
aos case 300 traballadores do cadro de persoal máis outras 100 persoas entre eventuais e
auxiliares, unha operación que busca castigar as fábricas galegas, que son rendíbeis
economicamente, nun intento de vinganza e chantaxe que non se pode consentir.
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Nas últimas semanas os traballadores coñecían a decisión inxustificada de
pechar dous fornos da planta de Cee-Dumbría durante os seis primeiros meses do ano,
mais sen certeza de que tal decisión non acabe sendo definitiva. Así mesmo, a comezos
do 2019 Ferroatlántica trasladaba materia prima fundamental para a actividade
produtiva da Costa da Morte a Francia, o cal é unha clara evidencia das intencións do
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Grupo de Villar Mir: desviar a produción a outras empresas do grupo para así poder
xustificar con base á redución da produción calquera expediente de regulación de
emprego.
Así mesmo, a paralización destes fornos xa ten suposto perda en materia de
emprego, tanto das auxiliares como do persoal eventual que nestas datas non foi
chamado para traballar. Unha situación que se prolongará á empresa matriz de se
formalizar un expediente de emprego agardado para os próximos meses.
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.

Por todo iso, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza acorda, por resolución, expresar a súa solidariedade
cos traballadores e traballadoras de Ferroatlántica e comprometerse na defensa do
mantemento do emprego e da capacidade produtiva en todos os centros do país.
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O Parlamento de Galiza acorda instar á Xunta de Galiza a:
1. Demandar a Ferroatlántica da retirada das ameazas de ERE sobre calquera
dos seus centros de produción situados en Galiza e o mantemento dos investimentos e
postos de traballo en Galiza.
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2. Demandar de Ferroatlántica a reactivación inmediata dos fornos 13 e 14 de
Cee-Dumbría e cesar no desmantelamento encuberto das fábricas.
3. Manter un contacto permanente cos traballadores e traballadoras dos centros
de Ferroatlántica en Galiza para defender o mantemento dos postos de traballo e da
actividade produtiva.
4. Esixir, como titular das concesións hidroeléctricas do río Xallas, que
Ferroatlántica garanta a viabilidade das plantas tanto en Cee-Dumbría como en Sabón,
mantendo os postos de traballo, a actividade produtiva e os investimentos precisos para
cumprir cos requisitos de cesión. De non cumprirse, a Xunta de Galiza deberá iniciar o
proceso de reversión destas.
4. No caso de continuar Ferroatlántica na destrución de emprego e activiade
produtiva, demandar do goberno central a paralización de calquera tipo de
compensación para Ferroatlántica das contempladas no RD 20/2018 para as industrias
electrointensivas por incumprir a condición de que estas axudas estean vinculadas ao
mantemento da actividade.”
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Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 13:48:20

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 13:48:25

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 13:48:27

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 13:48:28

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 13:48:29
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 13:48:32

5

137853

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa da deputada
Concepción Burgo López, do deputado-portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga
e do deputado, Luis Manuel Álvarez Martínez, ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición
non de lei en Pleno.
Exposición de motivos

O Sistema Universitario ten un papel decisivo na implantación dun modelo
económico de crecemento sustentado na investigación o desenvolvemento e a
innovación e na captación e formación do capital humano, que defendemos os
socialistas.
Da mesma maneira, defendemos que a formación superior debe ser entendida
como un dereito individual e un recurso do conxunto da sociedade para o seu
desenvolvemento, e por iso o acceso á universidade debe basearse nos méritos e
capacidades académicas e nunca pode depender das condicións económicas. Non
podemos aceptar que nunha sociedade avanzada se renuncie ao talento de parte dos
seus membros por cuestións de renda familiar.
Entendemos que as políticas universitarias de calquera goberno deben garantir a
equidade e a igualdade de oportunidades no acceso a educación, ademais de
considerar a inversión en coñecemento como unha prioridade absoluta.
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Por outra parte, a situación actual da mocidade é unha grande preocupación social
por, ente outras, as negativas situacións de desemprego e a precariedade que
manteñen o que condiciona todo o desenvolvemento das súas circunstancias vitais.
Non podemos obviar que a preparación e a cualificación profesional son elementos
básicos para conseguir emprego, e que a educación superior é unha formación
diferenciadora esencial no momento de enfrontarse ao mercado laboral polo que,
tanto dende o punto de vista das necesidades da sociedade no seu conxunto, como
das necesidades da mocidade, é esencial favorecer o acceso aos estudos
universitarios.
Por iso, os socialistas entendemos que unha medida necesaria é facilitar ese acceso
a través da gratuidade da primeira matrícula dos graos universitarios.
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Esta é unha medida que nos acercaría a política universitaria que manteñen os
países mais avanzados economicamente de Europa onde manteñen matrículas
gratuítas.
En efecto, parte dos países europeos avalan ca súa experiencia unha medida como
a que propoñemos: é o caso de Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega e Suecia,
entre outros, onde o acceso a universidade é gratuíto e todos manteñen unha alta
calidade dos seus sistemas universitarios. Outros países como Alemaña o Francia
teñen matrículas simbólicas, 50 euros en Alemaña, 184 en Francia.
Así, en Galicia, todo o alumnado paga moito máis que en Alemaña para poder
entrar na universidade cunha renda per-cápita que non resiste a comparación.
Non cabe dúbida que durante os anos da crise deixaron de cursar estudos
superiores ou os abandonaron moitos mozos e mozas por falta de recursos
económicos, tal e como demostraron os análises das universidades, e isto é un luxo
que non nos podemos permitir.
Por outra parte, Galicia debe aumentar a súa porcentaxe de alumnado universitario
xa que a súa taxa de escolarización en estudos universitarios está moi por debaixo
da media española, a cale é dun 31,1 %, mentres que en Galicia é do 27,6 %,
sendo a número 11 das comunidades autónomas que a ten mais baixa.
E por riba, esta medida de gratuidade da primeira matrícula axudará a incentivar un
comportamento eficiente do alumnado universitario xa que prima os bos resultados
académicos.
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Por suposto, unha medida de este tipo non pode significar un descenso dos
ingresos das universidades galegas. Os seus custos serían sufragados pola Xunta de
Galicia como unha parte da súa política de impulso das universidades e do
coñecemento.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a establecer unha negociación
cas tres Universidades de Galicia co fin de revisar o sistema de taxas académicas
actual e garantir a gratuidade da primeira matrícula en todos os títulos de graos do
Sistema Universitario de Galicia, de maneira que, no prazo de catro anos, sexan
eliminadas as taxas de todas as primeiras matrículas e se mellore a eficiencia do
sistema. Esta revisión do sistema levará aparellada a compensación económica ás
universidades.”

Pazo do Parlamento, 04 de xaneiro de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Manuel Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 11:18:46
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/01/2019 11:18:57
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/01/2019 11:19:05
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado Davide
Rodríguez Estévez e das súas deputadas Eva Solla Fernández, Paula Vázquez
Verao e Flora Miranda Pena, a través do seu voceiro Luís Villares Naveira,
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos:
A galega caracterízase por ser unha poboación envellecida: na actualidade, o
23% da poboación supera os 65 anos. Moitas destas persoas residen no medio
rural, o que conleva certas particularidades como son: o despoboamento,
illamento, dispersión xeográfica, problemas de mobilidade, carencia de recursos
e servizos básicos, etc.
Esta situación vese favorecida polas políticas de desmantelamento do rural do
Partido Popular e o seu progresivo estrangulamento dos servizos públicos neste
contexto, que obriga á cidadanía a emigrar (cara as cidades...), perder dereitos e
ter que deixar de vivir onde residiron sempre cando, a gran maioría da poboación
maior o que quere é permanecer nos seus fogares o maior tempo posible.
Un claro síntoma dese estrangulamento do rural é o desmantelamento da atención
sanitaria, como se pode comprobar en calquera lugar da xeografía galega,
estrangulamento que se viu acrecentado trala modificación da Lei de Saúde de
Galicia, pois debilitou a capacidade asistencial e deixa máis espazo á sanidade
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privada como prestadora de servizos con diñeiro público.
Dende En Marea lamentamos en diversas ocasións que diminuír o número de
áreas, afastar os órganos de representación cidadá e restarlles competencias vai
xusto en sentido contrario do que a cidadanía precisa.
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A desaparición das áreas sanitarias trala reforma da Lei de Saúde, os efectos da
“xestión integrada”, supoñen falta de profesionais, listas de agarda, derivacións a
outras áreas ou mesmo a hospitais privados, etc.
A atención sanitaria no rural ten graves eivas, como se pode constatar na
provincia de Ourense, tanto nos centros de saúde como no mesmo Hospital
Comarcal de O Barco de Valdeorras, onde non é a primeira vez que servizos
esenciais como o de rehabilitación, fisioterapia ou cardioloxía perden recursos a
cada momento, chegando a quedar sen especialistas, coa pretensión de centralizar
a atención en Ourense.
Nestes días denuncian dificultades de atención no Hospital Comarcal de O Barco
de Valdeorras, pois non contan con traumatólogo de garda, o que provocou que
unha doente que sufriu unha semiamputación dun dedo tivera que agardar cinco
horas ata recibir atención sanitaria en Ourense. Unha situación semellante viviuse
na área de urxencias cun doente cunha ferida profunda na man.
A ausencia de traumatólogos en determinadas datas non é a única eiva deste
Hospital: hai días nas que o médico internista debe viaxar na UCI móbil ao non
haber especialista de garda, hai días sen hematólogos de garda, o servizo de
hospitalización a domicilio leva suspendido semanas por falta de profesionais,
etc.
Esta situación ven causada, como xa denunciamos dende En Marea en numerosas
ocasións, entre outros motivos, polos recortes de persoal levados a cabo polas
políticas do Partido Popular, recortes que fan que menos profesionais deban
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atender a máis doentes, que teñan que atender diferentes concellos, restrinxindo o
horario de atención en cada un deles, que os/as especialistas acudan aos centros
de saúde e hospitais determinados días e horas, etc.
O Sergas atribuíu á falta de especialistas a ausencia de traumatólogos e
internistas, e adiantou que a Oferta Pública de Emprego cambiará a situación.
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Dende En Marea defendemos o respecto e a atención á cidadanía
independentemente de onde residan así como o dereito das persoas a permanecer
nos seus domicilios, no seu entorno, se así o desexan, todo o tempo que poidan.
Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentario de En Marea formula a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:


Garantir a cobertura das gardas polos especialistas correspondentes,
promovendo unha atención sanitaria especializada e de proximidade para
os/as doentes e xustificar debidamente o destino do importe das gardas
estipuladas e non cubertas por ausencia de especialista.



Constituír un Grupo de Traballo para estudar as situacións de eivas na
atención sanitaria de Ourense co obxectivo de paliar situacións de
desatención e garantirlle á poboación, nomeadamente do medio rural, unha
atención sanitaria pública, de calidade e proximidade e uns tempos de
resposta axeitados nas urxencias.



Elaborar un Plan Integral de Atención Sanitaria específico para as comarcas
rurais galegas, no que se teñan en conta as circunstancias do rural e da súa
poboación, así como o criterio de todos os axentes implicados.

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2019.
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Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Eva Solla Fernández
Paula Vázquez Verao
Flora Miranda Pena
Deputado e deputadas do G.P. de En Marea
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Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 04/01/2019 13:09:32
Eva Solla Fernández na data 04/01/2019 13:09:48
Paula Vázquez Verao na data 04/01/2019 13:10:00
Luis Villares Naveira na data 04/01/2019 13:10:07
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Flora María Miranda Pena na data 04/01/2019 13:29:38
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus deputados e
das súas deputadas, Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo,
Abel Fermín Losada Álvarez, 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 3ª.

A Universidade da Coruña (UDC) vén de anunciar o impulso a un reto estratéxico para
o sector tecnolóxico da información e das comunicacións en Galicia, a creación da
Cidade das TIC, unha potente infraestrutura para a imbricación das empresas
tecnolóxicas cos centros académicos e de investigación desta universidade nas áreas
TIC. Este proxecto, que nace en estreita colaboración co Clúster TIC Galicia, presenta
para A Coruña o que sería o maior centro tecnolóxico de Galicia, converténdose no eixo
internacional de innovación en Galicia, en rede cos outros polos tecnolóxicos existentes
en Santiago, Vigo ou As Rozas en Lugo.
Importantes empresas locomotoras do sector tecnolóxico verían positivamente a
creación deste espazo de colaboración, que se radicaría nas instalacións da actual
Fábrica de Armas da Coruña e que, pertencente ao Ministerio de Defensa, deberá contar
cun novo proxecto industrial unha vez se reverta a actual concesión da empresa
Hércules de Armamento por incumprimento concesionario. Este novo proxecto
tecnolóxico que impulsa a UDC absorbería e reciclaría ao persoal do actual
concesionario. Dada a capacidade das instalacións da Fábrica de Armas, este proxecto
sería compatible con outros posibles usos, conforme ao planeamento urbanístico
municipal da Coruña.
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Análise e xestión de datos, especialmente en contornas Big Data, intelixencia artificial,
servizos biodixitais, ciberseguridade, etc. serían áreas clave para este proxecto, no que
incide ademais a nova aposta da UDC pola especialización coa posta en marcha do seu
Campus Innova, que ten como misión afondar nas súas fortalezas arredor das TIC, na
súa hibridación con outras áreas de coñecemento como as ciencias da vida, a enxeñaría
civil, a edificación, a aeronáutica ou a bioloxía avanzada.
Na creación deste novo ecosistema de integración de investigadores, centros
tecnolóxicos e empresas, o papel de apoio, impulso e colaboración activa das
administracións públicas resulta esencial, tanto desde unha perspectiva institucional,
como social e económica. A implicación nun proxecto clave para Galicia require o
compromiso ao máis alto nivel por parte do Goberno galego. A Consellería de
Economía, Emprego e Industria, nas súas tres vertentes competenciais, como o propio
Igape ou a Gain deben ser motores deste proxecto. O papel tanto da Deputación
Provincial coma do Concello da Coruña tamén será estratéxico para acadar o máximo
consenso institucional entorno a este novo polo tecnolóxico na Coruña. Tamén o do
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conxunto de axentes económicos e sociais vencellados a esta importante iniciativa será
preciso para o seu éxito.

Polo exposto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a apoiar de forma activa o proceso de
implantación e desenvolvemento do novo polo tecnolóxico da Coruña Cidade das TIC,
impulsado pola Universidade da Coruña en colaboración co clúster TIC Galicia,
debéndose de acadar o maior apoio institucional para esta iniciativa estratéxica.

Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 26/12/2018 16:42:29
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 26/12/2018 16:42:43
Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/12/2018 16:42:47
Maria de la Concepción Burgo López na data 26/12/2018 16:42:58
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/12/2018 16:43:25
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Á Mesa do Parlamento
María Julia Rodríguez Barreira, César Fernández Gil, Jacobo Moreira Ferro, Isabel
Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Alberto Pazos Couñago, Paula Prado del Río
e Diego Calvo Pouso ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte Proposición non de
lei para o seu debate en Comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e
Interior.

A Xunta de Galicia vén amosando nos últimos anos un claro compromiso co noso
sistema xudicial, que se ten traducido, entre outras melloras, nunha importante
modernización tecnolóxica, que nos últimos anos ten transformado a actividade cotiá
dos xulgados galegos.
A implantación de novas tecnoloxías e solucións informáticas, ten permitido poñer en
marcha a sede xudicial electrónica, e así, centralizar os procedementos e servizos das
oficinas xudiciais galegas, facilitando o acceso as mesmas e a relación entre a
Administración de xustiza, a cidadanía e os/as profesionais, en condicións de
seguridade.
A presentación electrónica de escritos, a consulta do estado dos expedientes, ou a
obtención de información sobre procedementos e formularios, son algúns dos servizos
que a implantación da sede electrónica xudicial proporciona aos cidadáns e aos
profesionais e operadores xudiciais.
En particular, no programa electoral co que o PPdeG obtivo a confianza maioritaria dos
galegos o pasado setembro de 2016 esta aposta sobre as novas tecnoloxías na xustiza
concretábase cun compromiso específico: “ posta en marcha da sede xudicial
electrónica, que servirá como canle de comunicación electrónica segura da
Administración de Xustiza cos cidadáns e os profesionais ”.

CSV: REXISTRO-8xgSIR1Rk-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte Pregunta oral
en Comisión:
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-Que resultados ten dado ata o de agora a posta en marcha da sede xudicial
electrónica como canle de comunicación electrónica segura da Administración de
Xustiza coa cidadanía e os/as profesionais?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018.

Asinado dixitalmente por:
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2018 11:32:09
César Manuel Fernández Gil na data 27/12/2018 11:32:36
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2018 11:32:41
María Isabel Novo Fariña na data 27/12/2018 11:35:39
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2018 11:35:50
Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2018 11:36:01
Paula Prado Del Río na data 27/12/2018 11:36:22
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Diego Calvo Pouso na data 27/12/2018 11:36:45
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños,
Montserrat Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis
Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa ás medidas necesarias
para salvagardar o Centro Galego de Buenos Aires.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Centro Galego (CG) de Buenos Aires foi fundado en 1907 como entidade
social e cultural, e presta atención sanitaria desde 1912. A fonda crise económica que
atravesou Arxentina nos anos 90 do século pasado, condiciona a evolución deste centro.
A principios do século XXI, a Xunta de Galiza asina un Protocolo de actuación
co Centro Galego para a asistencia sanitaria dos seus asociados. En virtude deste
protocolo, créase a Fundación Galiza Saúde que xestionará a área hospitalaria da
Mutual e compromete recursos para a dotación fundacional do goberno galego. O
Centro Galego aportaría as cotas dos seus socios mutualistas e deber o uso dos bens
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móbeis e inmóbeis que constitúen as instalacións sanitarias da Mutual.
En 2011, despois de que perdera o candidato á presidencia do Centro Galego
apoiado por Alberto Núñez Feixóo, a Xunta toma a decisión de liquidar a Fundación
Galiza Saúde, acelerando unha crise que pon en risco a atención sanitaria e a
pervivencia do patrimonio cultural. O goberno galego nin tan sequera avaliou o plan de
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viabilidade que a nova directiva elaborou consumando o abandono da Xunta deste
centro emblemático da emigración galega na Arxentina.
O Secretario Xeral de emigración, a esta altura, Santiago Camba afirmaba
oficialmente que Galiza ““seguirá apoiando economicamente ao centro galego” e
“presionará para implicar ao Goberno de España na axuda económica aos hospitais
españois do exterior.”
Porén a realidade foi por outros derroteiros. O CG entra en concurso e a Xustiza
Nacional do Civil resolve en outubro de 2012 a intervención do instituto, confirmada en
2013 pola Cámara Nacional Civil, a través do Instituto Nacional de Asociativismo e
Economía Social (INAES).
Desde esa data o CG tivo tres interventores. A situación agrávase após a
decisión de desvincular ao CG de OSPAÑA, o que tería evitado as dificultades
económicas deste hospital e que ten sido motivo de controversia.
Baixo a actuación do último interventor, designado polo goberno neoliberal de
Macri, prodúcese un desmantelamento do Hospital. Segundo se ten denunciado, a
actuación da intervención provocou o despido de 1200 persoas, desorde administrativo
e financeiro, e careceu dunha estratexia que permitira a continuidade do centro. O
obxectivo non era reflotar o centro, senón desmantelar o hospital.
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O centro galego tiña unha débeda de 60 millóns de pesos antes da intervención
do INAES en 2012. Hoxe estímase que pode ser de 1.700 millóns de pesos,
fundamentalmente polos retrasos nos pagos e salarios e polos custes de despidos que
foron declarados nulos ou improcedentes pola xustiza arxentina.

2
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A situación do CG é límite. A finais de decembro está convocada unha asemblea
decisiva. Se non tomamos medidas pode perderse un dos emblemas da emigración
galega, coa venta do Hospital e un futuro incerto para o patrimonio cultural e artístico
deste centro.
O Parlamento de Galiza ten aprobado unha declaración institucional na que se
resaltaba o valor deste centro e se definía como obxectivo “conservar unido todo o
patrimonio inmobiliario, artístico e cultural que conforma o Centro Galego de Buenos
Aires.” e demandábase a “Xunta de Galicia e mesmo do Goberno Español –a través do
Ministerio de Asuntos Exteriores– actuacións concretas diante do Goberno Arxentino
encamiñadas a solucionar definitivamente o gravísimo problema polo que atravesa a
centenaria institución. Reclamamos, en primeiro lugar, vontade política para preservar e
garantir a atención médica de calidade dos actuais socios e socias e a protección do
patrimonio artístico, documental, bibliográfico, editorial... e solicitamos esforzos para
consensuar unha solución que impida a demolición e a especulación inmobiliaria dun
predio que debe seguir sendo referente de Galicia en Buenos Aires.”
Porén nada se ten avanzado e urxe unha solución satisfactoria que evite o
desmantelamento do Centro Galego. É preciso evitar a venta e consensuar unha
solución que permita a pervivencia deste centro.
Con base a estas consideracións, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
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seguinte proposición non de lei para debate en Comisión:

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a salvagardar o Centro Galego
de Buenos Aires levando adiante as seguintes medidas:
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1. Dirixirse as autoridades arxentinas co fin de paralizar a venta do Hospital do
Centro Galego e buscar unha solución de futuro que inclúa o impulso dun plan de
viabilidade e restitución do Centro Galego como entidade integrada en Ospaña, co
obxectivo de preservar e garantir a atención médica de calidade dos actuais socios e
socias e implicación do goberno arxentino na reestruturación da débeda do CG xerada
pola propia intervención nomeada polo goberno de Macri.
2. Tomar todas as medidas que sexan necesarias, conforme o establecido na
lexislación galega, co obxecto de preservar e protexer o patrimonio artístico,
documental, bibliográfico, editorial que posúe o Centro Galego e promovendo unha
labor de inventariado e inspección do actual estado de todo este patrimonio.
3. Apoiar á declaración de Sitio Histórico da habitación 202 do Centro Galego
de Buenos Aires, onde permaneceu internado e faleceu Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao o 7 de xaneiro de 1950 e trasladando ao goberno arxentino a preocupación de
Galiza polo perigo de desaparición deste espazo emblemático.”

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 27/12/2018 14:00:23

María Montserrat Prado Cores na data 27/12/2018 14:00:29

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/12/2018 14:00:31

Olalla Rodil Fernández na data 27/12/2018 14:00:33

Noa Presas Bergantiños na data 27/12/2018 14:00:35

CSV: REXISTRO-CjAig3Sww-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 27/12/2018 14:00:37
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada Julio Torrado Quintela, Xoaquín Fernández
Leiceaga e Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición
non de lei para o seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
Exposición de motivos
A concepción da atención primaria como porta de entrada do sistema sanitario
supón, máis alá dun termo amplamente mencionado, unha concepción do sistema
non focalizado na atención hospitalaria e que permita estender e descentralizar o
contacto das persoas coa sanidade, de forma que se achegue máis ao territorio e, por
tanto, estea máis próxima.
Unha atención primaria fortalecida supón unha maior capacidade de funcionamento
da rede de hospitais, que ven menos saturadas as súas propias dinámicas de
funcionamento, dende a redución de entradas en urxencias ata a optimización de
tempos e de diminución de listas de espera.
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O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade supoñen un dos
problemas esenciais que ten que afrontar o sistema público de saúde. No caso de
Galicia, estas cuestións aumentan a súa relevancia debido ás propias condicións
demográficas en termos de idade, e condicionadas tamén pola dispersión da
poboación e as dificultades de infraestruturas e redes de comunicación na Galicia
rural. O fortalecemento da atención primaria nestes casos supón unha necesidade
maior e case imperativa para poder achegar os servicios sanitarios á poboación, tanto
en termos de infraestruturas como de persoal.
Dende a chegada ao goberno de Núñez Feijoo en 2009 o sistema público de saúde
soamente ten contratado de maneira estable a menos dun 15 por cento dos titulados
MIR, o que supón un dato preocupante. Unha cifra tan baixa resulta a todas luces
insuficiente para cubrir as necesidades dun sistema que precisa unha dispersión
notoria e unha forte implantación no territorio, para paliar os problemas
demográficos antes sinalados. Unha maior contratación suporía a posibilidade de
non ter que concentrar servicios, afastando a atención dos e das cidadáns.
Recentemente os/as profesionais sanitarios están alertando de maneira
enerxicamente sobre os problemas da atención primaria en Galicia, o que resulta na
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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folga que están mantendo os PAC, as folgas convocadas de médicos/as nos últimos
meses do ano 2018 ou a dimisión en bloque de case todos os/as xefes de servizo de
atención primaria en Vigo.
O caso de Vedra é paradigmático da situación que se vive na atención primaria en
Galicia. O centro de saúde ten tres facultativos para atender á poboación, mais
existen numerosas ocasións (baixas, vacacións…) en que non están os tres
operativos no centro. Os dous restantes (nalgún caso pode ocorrer que un so) deben
facerse cargo de toda a poboación que acude ao centro, o que eleva o número de
pacientes a atender e dificulta a calidade asistencial enormemente.
Dende o Concello de Vedra existiron xa diversas accións orientadas a mellorar a
calidade asistencial, entre elas as preguntas no Pleno e esixencias ao alcalde de que
mediara para resolver esta cuestión coas xestións que fosen necesarias ante a Xunta
de Galicia, responsable do servizo.
A pesares destas demandas, que están apoiadas por numerosos veciños e veciñas que
demandan a substitución dos profesionais do centro de saúde para poder garantir a
mellor calidade asistencial posible, non existiu apenas ningunha mellora estrutural
por parte da Xunta de Galicia, limitándose a solucións moi puntuais que non
resolven o problema xeral.
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 garantir a atención sanitaria en
Vedra coa mellor calidade asistencial posible, a través do mantemento
permanentemente de tres facultativos/as no centro de saúde xestionando, para elo, as
substitucións necesarias cando existan baixas ou vacacións das persoas titulares.
Pazo do Parlamento, 27 de decembro de 2018
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputado - portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 16:37:23
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 16:37:29
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/12/2018 16:37:33
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión, sobre a actividade do Observatorio da Lingua
Galega.

O Observatorio da Lingua Galega foi creado no ano 2008. Entre os seus
obxectivos fundacionais están, como aparece recollido no seu portal web:


Obter un coñecemento de primeira man sobre a situación da lingua galega na
sociedade.



Lograr información cuantitativa e cualitativa acerca da presenza do galego nos
distintos ámbitos mencionados.



Permitir establecer comparacións dos usos lingüísticos en diferentes ámbitos da
sociedade.
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Posibilitar o seguimento permanente do Plan xeral de normalización da lingua
galega ou de calquera outro plan de dinamización específico dos sectores que nel
se recollen.



Servir de punto de partida da observación e a avaliación do uso social do galego.



Facilitar, mediante sucesivas observacións no tempo, a medición e a valoración
1
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do impacto das actuacións en materia de lingua.


Dispoñer, por primeira vez, dunha información profunda e rigorosa da realidade
lingüística de Galicia.



Poder orientar e focalizar as medidas a prol da lingua nos ámbitos en que sexa
máis necesario e se constate unha maior demanda.



Dar a coñecer, a través da súa web e o seu boletín, a diversidade lingüística
mundial mediante a publicación diaria de noticias relacionadas co galego e o
resto de linguas de España e do mundo.
Após unha década da súa creación, os datos publicados continúan a se

corresponder co ano 2008, a avaliación da presenza da lingua galega e uso social da
mesma en diversos ámbitos non foi actualizada nin se impulsaron novos ámbitos de
estudo.
Así as cousas, a Xunta de Galiza -a través da Secretaría Xeral de Política
Lingüística-, foi adxudicando o correspondente contrato para que unha empresa asumise
as tarefas de mantemento web e de actualización dos contidos e servizos do
Observatorio.
No concreto, en 2017 o contrato foi adxudicado nun proceso negociado sen
publicidade á empresa ESTRATEGIA Y ORGANIZACION, S.A. por valor de 57.000
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euros (IVE incluído).

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a adoptar, coa maior celeridade posíbel,
as medidas que sexan necesarias para impulsar e manter no tempo a actividade de
estudo e avaliación do Observatorio da Lingua Galega así como as demais funcións para
as que foi creado”.

Santiago de Compostela, 27 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
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 27/12/2018 17:31:16

María Montserrat Prado Cores na data 27/12/2018 17:31:22
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6ª, relativa ás medidas
necesarias para garantir os centros produtivos e os postos de traballo de Alcoa en
Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 17 de outubro a empresa Alcoa comunicou aos cadros de persoal así
como publicamente a súa intención de pechar as instalacións da empresa na Coruña. O
grupo conta na Coruña con preto de 400 traballadores e traballadoras, polo que a
consumación do peche tería un enorme impacto na cidade e na súa contorna, ademais de
contribuír á perda de tecido industrial en Galiza.
Unha das razóns fundamentais do peche vén sendo o prezo da factura da luz,
que supón máis do 50% dos custos de produción. Unha evidencia máis de que a defensa
que fai o nacionalismo da necesidade de mudar o sistema de poxas de
CSV: REXISTRO-L9gGY0Zt0-6
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interrompibilidade por un máis estábel, así como promover unha tarifa eléctrica galega
que dea vantaxes competitivas ás empresas radicadas no noso país, está de extrema
actualidade.
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O pasado 27 de decembro o grupo Alcoa prorrogou a negociación do ERE até
xaneiro. Porén, até a altura as propostas desenvolvidas pola Xunta de Galiza e o
goberno central non parecen ter sido efectivas.
Por todo isto o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 6ª:

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a realizar todas as accións necesarias
encamiñadas a garantir os centros produtivos e os postos de traballo de Alcoa en Galiza,
a comezar por:
1. Solicitar da multinacional a retirada do ERE de extinción de emprego.
2. Demandar do goberno central a intervención pública en Alcoa como
mecanismo para evitar o peche produtivo e incrementar as posibilidades de atopar
comprador ou compradora.
3. Constituír unha mesa de seguimento estábel participada polos sectores
dependentes das poxas de interrompibilidade, no que se inclúan os comités de empresa
e organizacións sindicais, de cara a analizar as repercusións para Galiza das poxas de
interrompibilidade, elaborar propostas para a súa modificación e impulsar a
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planificación no desenvolvemento industrial e a fixación de emprego.
4. Negociar un marco enerxético estábel para a industria do noso país que
permita unha tarifa eléctrica galega que mellore a nosa competitividade.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018
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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
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 10:54:49

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 10:54:56

Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 10:54:58
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Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 10:55:01

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 10:55:03

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 10:55:06
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa á industria
electrointensiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante as últimas semanas varias comarcas do noso país recibiron a ameaza de
peche ou baixada de produción industrial de empresas como Alcoa ou Ferroatlántica.
Isto acontece nun momento de escalada do prezo da electricidade e de grande
inestabilidade nas industrias electrointensivas por mor das mudanzas no sistema de
interrumpibilidade e do resultado das poxas. Porén, ten nas súas raíces tamén décadas
de falta de planificación industrial por parte da Xunta de Galiza e do goberno central.
Froito desta situación están hoxe en situación de risco arredor de 400 postos de
traballo na factoría de Alcoa na Coruña ao que veñen de sumarse arredor de 500 entre
todos os centros de produción pertencentes a Ferroatlántica en Sabón e Cee-Dumbría.
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Unha situación preocupante que suporía avanzar na perda de músculo industrial da
economía galega, que cada vez descansa máis no sector servizos e menos nas áreas que
poderían desenvolverse con base á innovación e a xeración do valor engadido.
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Esta situación é favorecida pola regulación do mercado de traballo despois das
reformas laborais de PP e PSOE, que coartan a capacidade de negociación laboral da
clase traballadora, e pola ausencia dun marco galego de relacións laborais. Así mesmo,
é favorecida pola ausencia de fiscalización do Estado ao sector electrointensivo, que
durante anos ingresou importantes primas pola xestión da demanda sen que ninguén
esixira a cambio o mantemento dos postos de traballo ou a modernización produtiva.
Máis aínda, esta é unha situación inxusta para un país cunha enorme potencia
produtora de enerxía, que exporta unha media dun 35% cada ano. É cada vez máis
evidente que a Galiza de hoxe sofre as consecuencias dun proceso de explotación
colonial no que por decisións alleas o noso país ten imposto o papel de produtor de
enerxía. Isto obedece a un deseño centralista do Estado español, que mentres nos
adxudicou ese papel e impediu que teñamos beneficios que compensen o seu impacto
social e ambiental, reservaba para outros lugares ser o centro da industrialización e do
desenvolvemento económico.
Cómpre tamén recordar que no caso de Ferroatlántica 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 malia que despois non desenvolver a súa transformación pechando o
ciclo produtivo en Galiza, ou no centro de Cee-Dumbría mediante a explotación
hidráulica do río Xallas. Recentemente Villar Mir pretendeu levar a cabo unha
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operación de especulación intentando vender esas centrais, que son unha cesión pública
baixo o compromiso do mantemento dos postos de traballo. Porén, a forza colectiva dos
e das traballadoras e do pobo galego conseguiron facer presión para que iso non chegar
a acontecer. Vemos, nesta nova operación que busca castigar as fábricas galegas, que
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son rendíbeis economicamente, un intento de vinganza e chantaxe que non imos
permitir.
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.
Por todo isto o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Comisión:

“O Parlamento de Galiza acorda, por resolución, expresar a súa solidariedade
cos traballadores e traballadoras de Alcoa e Ferroatlántica e comprometerse na defensa
do mantemento do emprego e da capacidade produtiva en todos os centros do país.

O Parlamento de Galiza acorda demandar da Xunta de Galiza e do goberno
central que traballen nos seguintes obxectivos:
1. A demanda ás empresas da retirada das ameazas de ERE sobre calquera dos
seus centros de produción situados en Galiza e o mantemento dos investimentos e
CSV: REXISTRO-4Q8MydgZh-9
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postos de traballo en Galiza.
2. Constituír unha mesa de seguimento estábel participada polos sectores
dependentes das poxas de interrompibilidade, no que se inclúan os comités de empresa
e organizacións sindicais, de cara a analizar as repercusións para Galiza das poxas de
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interrompibilidade, elaborar propostas para a súa modificación e impulsar a
planificación no desenvolvemento industrial e a 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
condicións de mantemento do emprego e presentación e cumprimento dun Plan de
desenvolvemento industrial vinculado á modernización dos sistemas produtivos.
4. Defender que as peaxes e cargos desta tarifa industrial sexan diferentes en
cada Comunidade Autónoma en base á súa condición de excedentaria ou deficitaria na
produción de enerxía eléctrica, beneficiándose con peaxes máis baixas aquelas
comunidades que son exportadoras netas de electricidade -como é o caso de Galiza- en
compensación por soportar os custos sociais e medioambientais das instalacións de
produción”.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
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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:
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Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 11:34:00

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 11:34:03

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 11:34:05
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2ª, relativa ás necesidades de
mellora do transporte ferroviario entre Ourense e A Coruña e Santiago de Compostela
para reverter o agravio con Ourense e favorecer o seu mellor aproveitamento por parte
das e dos ourensás.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O nacionalismo galego sempre defendeu a necesidade dunha rede ferroviaria
moderna, compatíbel para o tráfico de persoas e mercadorías, que primara a mobilidade
interior, e con conexións con Portugal e a Meseta. Porén, fronte a este deseño primou
outro froito da concepción centralista do Estado que ten estado concibido co obxectivo
de conectar Galiza con Madrid facendo que este criterio non se compatibilizase coa
conexión interior de Galiza e a día de hoxe non temos sistema ferroviario modernizado
nin un servizo equiparábel ao cercanías que cumpra coa súa función de conexión rápida,
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segura e útil para vertebración territorial entre cidades e vilas galegas. Un dos exemplos
máis lamentables é o illamento de Lugo ou a discriminación de Ourense, que malia
conservar conexións pola súa posición estratéxica de vía de saída á Meseta continua
sendo discriminada nos prezos, nos horarios e nas condicións de venda dos billetes
nunha das liñas de meirande uso, a que conecta Ourense con Santiago de Compostela e
A Coruña.
1
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Co obxecto de reconducir esta situación, o pasado 7 de febreiro de 2018 o Pleno
do Parlamento Galego debateu unha Proposición non de Lei do Bloque Nacionalista
Galego sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en
relación coas necesidades existentes e as melloras necesarias no transporte ferroviario
entre Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña. Da resultante deste debate derivou
un acordo parlamentario unánime cuxo texto transaccionado era o seguinte:
“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a:
1.- Esixir do Goberno central unha equiparación das políticas e modalidades
tarifarias en todo o territorio galego para evitar a actual e evidente situación de
discriminación que se ve en función do lugar de residencia dos galegos e galegas.
2.- Solicitar do Goberno central unha ampliación das frecuencias horarias desde
Ourense para mellorar a comunicación con Compostela e A Coruña.
3.- Reformular os termos e condicións dos bonos de transporte Abono Tarxeta
Plus, Tarxeta Plus 10 e Tarxeta Plus 10 Estudantes para aumentar o período de uso que
rexe a partir da data da primeira formalización da reserva, de forma que se poida
empregar en máis tempo que na actualidade.
4.- Ampliar a frecuencia horaria da liña rexional Ourense -Santiago para
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mellorar a mobilidade e entre as poboacións intermedias de acordo coa demanda”.

Pasado un tempo razoábel, o grupo nacionalista empregou o mecanismo
parlamentar de Preguntas Orais en Comisión para facer seguimento destas cuestións na
Comisión 2.ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos do
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día 22 de marzo de 2018. Porén, entendendo que a resposta non é suficiente e que a
consecución do acordo impulsado polo Pleno do Parlamento Galego non pode
descansar na súa remisión e transmisión aos organismos do goberno central,
continuamos a facer seguimento. Resulta inaceptable baixo o noso punto de vista
absoluta relaxación diante deste asunto tanto polo Partido Popular na Xunta de Galiza,
como anteriormente polo goberno Rajoy como na actualidade por parte do goberno de
Sánchez. Unha vez máis é un exemplo do agravio ao que se ve sometida Galiza.
Por todo isto o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Comisión 2ª:

“O Parlamento Galego acorda instar á Xunta de Galiza a:
1.- Remitir ao Parlamento Galego unha relación dos contactos escritos así como
reunións oficiais que mantivo o goberno galego cos diferentes organismos do goberno
central e de Renfe-Adif co obxecto de dar cumprimento á demanda unánime do
Parlamento Galego do día 7 de febreiro de 2018.
2.- Elaborar un informe propio sobre a demanda existente nas poboacións
intermedias da liña ferroviaria entre Ourense e Santiago de Compostela e remitila á
Cámara Galega cunha proposta de mellora de cara a que sexa debatida e solicitada ao
CSV: REXISTRO-f9gjumppa-8
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goberno central.
3.- Dirixirse ao goberno central para demandar no prazo de 3 meses o
cumprimento dos acordos plenarios do pasado 7 de febreiro de 2018.
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4.- Dirixirse ás e aos deputados galegos no congreso para pedirlles que esta sexa
unha cuestión a garantir para dar o seu voto favorable aos vindeiros orzamentos do
Estado”.

Santiago de Compostela, 28 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
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 13:00:06

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 13:00:11

Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 13:00:13
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Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 13:00:15

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 13:00:17
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 13:00:19
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na comisión 2ª, relativa ao Centro de Saúde
do Couto na cidade de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante anos veciñanza, asociacións locais e organizacións políticas
reivindicaron a construción primeiro e a apertura despois dun Centro de Saúde no barrio
do Couto, en Ourense. Trátase dun barrio con moita poboación e necesidades evidentes
de mellora na proximidade de atención sanitaria, para alén das necesidades de
desconxestión doutros centros de saúde próximos. Malia todo isto, diferentes atrancos e
a falta de vontade política da Xunta de Galiza e outros axentes dificultaron a súa
apertura ao público mesmo aínda estando en risco de perder a parte de axudas europeas
que contribuíran á súa edificación.
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Parecía que a apertura tería lugar en setembro de 2016 pero tamén entón tivo un
adiamento malia os anuncios públicos previos. Na altura, a Xerencia de Xestión
Integrada do Servizo Galego de Saúde de Ourense volvía dar marcha atrás ao non ter a
licencia de ocupación nun novo episodio de demora.
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Finalmente, na última semana de novembro de 2017 o Centro de Saúde abriu as
súas portas. Porén, a falta de planificación e improvisación da Xunta repercutiu en
saturación na administración e molestias para as persoas usuarias do Couto e de Nóvoa
Santos porque mudaron automaticamente ás persoas adscritas a profesionais que agora
se desprazaban ao novo centro.
Doutra banda, pasados uns meses non acaban de darse por superadas outras
eivas como filtracións de auga e problemas coa calefacción. Máis dun ano despois da
apertura, no mes de decembro de 2018 onde as profesionais e usuarios volveron facer
queixas sobre a falta de calefacción e filtracións de auga. A administración galega só
actuou despois de que a prensa ourensá sacara fotografías e vídeos da lamentable
situación, impropia dun centro novo e que supoñen un risco para a propia saúde tanto do
cadro de persoal como das persoas usuarias.

Por todo isto o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non
de lei para o seu debate na comisión 2ª:

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a desenvolver unha auditoría
independente sobre o proceso de construción e apertura do Centro de Saúde do Couto, o

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

seu custo económico e as súas condicións climáticas e de seguridade industrial e
remitilo ao Parlamento Galego no prazo máximo de tres meses. Así mesmo, a depurar,
se é necesario, as responsabilidades políticas que teñen responsabilidade nesta
situación”.
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Santiago de Compostela, 28 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
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 13:15:12

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 13:15:17
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Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 13:15:20

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 13:15:22

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 13:15:24
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 13:15:26
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, Luis Manuel Alvarez
Martínez e Patricia Vilán Lorenzo, 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 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
En maio de 2018, o Goberno da Xunta de Galicia procedía á inauguración dos
dous primeiros tramos da autovía do Morrazo, coa ausencia dos grupos
municipais do BNG, PSdeG-PSOE e XM-Coalición Independiente. Naquel
momento estes tres grupos manifestaron que non ían ser cómplices da Axencia
Galega de Infraestruturas e que, mentres non se arranxasen os problemas que
estaban afectando aos veciños e veciñas de Moaña no referente á recollida de
augas pluviais e aos danos dos viarios municipais, non asistirían a estes actos de “
do Goberno galego.
A realidade é que estes problemas, que xa foran detectados e denunciados polo
equipo de goberno de Moaña nos dous primeiros tramos da obra (arrastre de
lodos, desbordamentos, obstrución de canles), estanse a reiterar nos novos tramos
do corredor que se executan nestes momentos. Así, aos barrios xa afectados nas
parroquias de Domaio e de Meira, agora súmanse graves problemas nos de
Berducedo, Paradela, Marrúa ou Xalde. Ocorre que o aumento de caudal de augas
pluviais procedentes do corredor é unha ameaza constante para a veciñanza que
reside nos barrios próximos a esta infraestrutura e xa son moitos os viarios,
camiños e propiedades que se están vendo afectados por este perigoso e
incontrolado aumento do caudal.
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Este Grupo Parlamentario Socialista volta a amosar a súa preocupación e
desconformidade coa forma en que a Xunta de Galicia está a xestionar todo este
asunto.
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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 arranxar, de forma urxente, os
problemas derivados da execución da obra do corredor do Morrazo, resolvendo o
problema de aumento de caudal das augas pluviais procedentes da obra e
mellorando a recollida destas augas pluviais.

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Vilán Lorenzo
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:
María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 13:15:05
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 13:15:10
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Patricia Vilán Lorenzo na data 28/12/2018 13:15:15
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/12/2018 13:15:18
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral, Marián
García Míguez, Aurelio Núñez Centeno, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo
Díaz e Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión 5ª, Sanidade, Política Social
e Emprego.

Exposición de motivos:
A implicación e solidariedade das familias que acollen a nenos, nenas e adolescentes
en situación de desamparo é fundamental no obxectivo de procurar que estas persoas
menores vivan nun ambiente normalizado no que se sintan protexidos, queridos e
poidan desenvolverse plenamente.
Tamén é fundamental o apoio da Xunta a estas familias, que este ano 2018
incrementou ata os 3,4 millóns de euros o orzamento destinado ao programa de
acollemento.
Na actualidade, máis de 1.500 nenos, nenas e adolescentes están en acollemento
familiar, ben sexa en familia extensa ou allea. Esta cifra eleva ata o 59% a porcentaxe
de menores baixo esta medida, que forma parte do sistema de protección da
Administración autonómica.
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Dende a Consellería de Política Social realízase un apoio íntegro ao recurso de
acollemento familiar por considerar que é o mellor recurso de protección para os nenos,
nenas e adolescentes en situación de risco ou desamparo.
Este apoio íntegro manifestase no incremento realizado a achega económica polo
acollemento de nenos, nenas e adolescentes de 3 a 18 anos; así como na mellora este
ano do sistema de pagamento co obxectivo de que a familia extensa perciba unha
axuda en todos os casos nos que os seus ingresos per cápita sexan inferiores a 7.500
euros. Esta medida chegou ao 95 % das familias acolledoras.
Nos orzamentos do ano 2019 a Xunta destina 3,4 millóns de euros, consolidando o
incremento do 40% que se aplicou este ano.
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Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes presentan a seguinte Proposición
non de Lei en Comisión:
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a seguir apostando polo acollemento familiar
dos nenos, nenas e adolescentes que estean baixo o sistema de protección co fin de
acadar máis do 60% e de impulsar o acollemento familiar de menores estranxeiros non
acompañados”.

Santiago de Compostela 28 de decembro de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 28/12/2018 16:32:50
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 16:32:56
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 16:33:10
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 16:33:22
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 28/12/2018 16:33:49
María Encarnación Amigo Díaz na data 28/12/2018 16:33:56
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 16:34:03
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Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 28/12/2018 16:34:21
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada Noela Blanco Rodríguez e do seu deputado Julio Torrado Quintela, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Comisión
5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
No PXOM de Ourense do ano 2003 clasifícase o ámbito AR43-O para
equipamento público para expropiar os terreos, que aínda que debía non se cedeu
ao Concello nos anos 70 como traseiras polas licencias de edificacións á Rúa
Remedios.
O último Goberno socialista no Concello de Ourense executou o previsto no
PXOM do ano 2003, e procedeu a expropiar, segregando a parcela: cedendo á
Consellería de Presidencia 4.000 m2 para a construción do Edificio Xudicial, e ao
SERGAS outros 4.000 m2 para a construción do Centro de Saúde do Couto.
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O proxecto de reurbanización do contorno da AR43-O quedou rematado en
febreiro de 2015 con todos os informes realizados, e pendente exclusivamente do
informe de Confederación Hidrográfica, con partida orzamentaria asignada en
2015, que non chegou a executarse.
A instalación sanitaria, cuxas obras recibiu o Sergas en xuño de 2016, sufriu un
retraso na súa apertura de máis dun ano e medio, debido a que estaban pendentes
de executarse as obras de urbanización da contorna, que eran imprescindibles para
que puidera contar coa correspondente licenza de ocupación. Este retraso, que
mesmo chegou a poñer en risco parte das axudas europeas empregadas na súa
edificación, produciuse pola ausencia de orzamentos do Concello de Ourense.
A pesares de que por parte do Sergas se tentou proceder á apertura do centro ás
portas das eleccións autonómicas do ano 2016, este tivo que dar marcha atrás ante
a advertencia do Goberno municipal de que non contaría coa licenza de ocupación,
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polo que a súa situación resultaría manifestamente ilegal. Así o ratificou o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia nunha sentenza na que queda patente o
electoralismo co que pretendeu actuar o Goberno de Feijoo ás portas das
autonómicas de 2016, xa que ao denegarlle no seu día o Concello a licenza de
ocupación ao centro de saúde, o Sergas recorreu o acordo, e o Xulgado
Contencioso Administrativo, Número 2 de Ourense, desestimou ou seu recurso. O
Sergas recorreu entón ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e este
desestimou tamén o seu recurso.
O centro de saúde do Couto, o primeiro na historia deste barrio, e o sexto da
cidade, dá servizo dende o 27 de novembro de 2017 a unha poboación de entre
15.000 a 18.000 veciños e veciñas, nunha parcela cedida polo Concello de Ourense
no ano 2015 que ten unha superficie útil de 1.500 m².
Dende a súa apertura, sucédense as queixas tanto dos profesionais como dos
usuarios e usuarias sobre deficiencias nas instalacións que están impedindo que a
atención sanitaria se desenvolva nas condicións máis axeitadas de salubridade e
comodidade, acumulando numerosas reclamacións acerca da presenza de
pingueiras, filtracións de auga no chan, ausencia de calefacción a primeira hora do
día, cortes no subministro de auga quente...A pesares de que dende o grupo
socialista coñecíamos recentemente que se reparara a caldeira, seguen existindo, a
día de hoxe, no centro de saúde do Couto numerosas deficiencias pendentes de
subsanar.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
Proposición non de lei:
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1 Realizar, de maneira urxente, unha inspección técnica no Centro de Saúde de O
Couto, radicada en Ourense, para detectar posibles deficiencias estruturais e de
medios materiais.
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2 Tendo en conta os resultados obtidos trala inspección, redactar un informe, que
se remitirá ao Parlamento de Galicia, antes de que remate este período de sesións,
que recolla as deficiencias detectadas, así como o cronograma e orzamento
previsto para a corrección das mesmas. Daquelas deficiencias que sexan
consecuencia do proceso de construción e posta en marcha do mesmo, así como
dos danos ocasionados polas mesmas, darase traslado e notificarase á empresa
encargada da realización da obra do Centro de Saúde de O Couto, para que proceda
de maneira urxente a subsanalas.
3 Levar a cabo unha auditoría externa sobre as condicións nas que se atopaba a
infraestrutura cando se recepcionou a obra, e se puxo en marcha o Centro de Saúde
de O Couto, radicado en Ourense.”
Pazo do Parlamento, 3 de xaneiro de 2019
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 03/01/2019 10:29:47
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2019 10:29:55

CSV: REXISTRO-uiQ0782La-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/01/2019 10:30:01
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Comisión 5.ª,
Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
A situación actual da atención primaria en Galicia vive un escenario de
excepcionalidade e dificultades. A excepción da Xunta de Galicia, todos os
sectores implicados veñen de alertar nos últimos tempos sobre unha perda
progresiva de calidade na atención sanitaria en Galicia debida ao recorte de
recursos humanos e materiais. A eficiencia contrastada do persoal sanitario ten
aminorado os posibles efectos desta sucesiva política de recortes, mais a situación
ten chegado a puntos insalvables, e hoxe en día, ademais do problema asistencial,
asistimos a unha conflitividade inasumible que todos os colectivos e organizacións
achacan a unha política de oídos xordos da Consellería de Sanidade.
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A dimisión da práctica totalidade dos xefes de servizo de atención primaria da área
sanitaria de Vigo, a máis grande de Galicia, resultou ser a gota que colmou o vaso
dun cadro de persoal saturado, forzado a traballar en condicións de dificultade e
precariedade. A situación viña de estar sendo alertada polos propios profesionais,
que xa iniciaran outras accións de protestas como a folga de médicos nos meses de
setembro a decembro, ou a folga dos profesionais dos PACs, que se ven mantendo
nos últimos meses, sen que estas accións teñan resultado na política de recursos
humanos do Goberno da Xunta de Galicia.
Outros sectores do sistema reséntense notoriamente desta política de recortes, que
afecta de maneira especial á atención primaria e, por extensión, repercute noutros
espazos como os servizos de urxencias (nos que destaca a folga do persoal de
urxencias do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, que vai
polo seu terceiro mes) ou as urxencias extrahospitalarias, onde o persoal do 061
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está tamén continuadamente presentando protestas e reivindicacións non atendidas
pola Consellería de Sanidade sobre cuestións organizativas, laborais e asistenciais.
Con este panorama, a reacción tardía do Goberno galego consistiu na apertura de
comisións de traballo que, se ben poden constituír unha ferramenta, téñense
amosado bastante ineficaces no pasado. Estas medidas, de carácter conceptual pero
non de acción real, poderían ser de apoio pero debesen ser acompañadas de
medidas concretas e de aplicación directa para afrontar os problemas estruturais do
sistema en atención primaria, tales como, de entrada, elevar a cantidade de recursos
humanos que o sistema ten e dotar de mellor calidade aos profesionais que
traballan en ofrecer a atención sanitaria de calidade á poboación galega.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
Deseñar e implantar, no primeiro cuatrimestre de 2019, un “Plan Extraordinario de
Recursos Humanos para a Atención Primaria 2019-2010” no Sistema Galego
Público de Saúde que desenvolva as seguintes apostas e liñas estratéxicas:
1ª. Estrutura e organización do sistema: Recuperación das xerencias de Atención
Primaria nas EOXIs do sistema galego de saúde, dotándoas de capacidade de
decisión e de recursos orzamentarios axeitados para poder realizar un traballo
efectivo de mellora da calidade asistencial e organizativa do sistema de atención
primaria.
2ª. Dotación de recursos humanos:
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a. Convocatoria nas OPE para 2019 e 2020 de 400 novas prazas de atención
primaria para o sistema entre as dúas convocatorias, a maiores das destinadas á
reposición, traslados e promoción interna.
b. Oferta aos titulados MIR que realicen esta formación no sistema galego na
especialidade de medicina de familia e comunitaria ou de pediatría, dun contrato de
entre 2 e 3 anos, que permita a continuidade entre o período formativo e o
desenvolvemento laboral dentro do sistema.
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c. Acordo co Goberno de España de facilitación e axilización dos procesos de
acreditación de prazas de novo ingreso á formación especializada en pediatría e
medicina familiar e comunitaria e dotación dos recursos necesarios aos centros
sanitarios e Facultade de Medicina da USC para que exista a mellor cobertura
posible de todo o proceso formativo.
3ª. Calidade do traballo existente:
a. Compromiso de contratación estable de todas as persoas que, ao día 1 de xaneiro
de 2019, teñan estado contratadas no sistema galego de saúde máis do 80% do
tempo nos últimos 3 anos mediante contratos eventuais.
b. Apertura dunha canle de negociación específica cos profesionais dos PAC de
Galicia, co obxectivo de acadar condicións laborais equiparables ao resto de
profesionais do sistema público de Galicia en termos humanos e materiais.
c. Apertura da negociación da implantación da carreira profesional aos profesionais
do sistema galego de saúde que quedaron excluídos do acordo previo,
nomeadamente ás persoas en situación de eventualidade na actualidade e aos
profesionais de inspección médica.
4ª. Procesos asistenciais:
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a. Ampliación das posibilidades de solicitude de probas diagnósticas para médicos
e médicas de atención primaria, desenvolvendo na primeira metade de 2019 un
catálogo de probas axeitado á capacitación e formación dos facultativos de
atención primaria do sistema galego de saúde.
b. Dotación ao persoal de enfermería dos recursos necesarios para contribuír a
desenvolver da maneira máis axeitada o Real Decreto 1302/2018 sobre prescrición
de enfermería.
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5ª. Información:
a. Realización dun informe da situación dos recursos humanos no SERGAS
durante o ano 2018 que inclúa, como mínimo, a información da distribución
(EOXI e servizo) de:
a1) Prazas sen profesional en propiedade pero que están orzamentadas.
a2) Contratos eventuais realizados para cada praza incluída nos orzamentos pero
non ocupada de maneira estable.
a3) Contratos eventuais realizados e número de profesionais distintos contratados a
maiores dos anteriormente citados.
a4) Volume de recentes titulados MIR que se incorporaron ao sistema galego de
saúde no ano 2018, distribuídos por tipo de contrato.
b. Avaliación, en colaboración co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, da
necesidade da incorporación de profesionais de psicoloxía en atención primaria do
sistema público de saúde e elaboración dun informe de conclusións que será
presentado no Parlamento no primeiro trimestre de 2019.
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Pazo do Parlamento, 2 de xaneiro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 03/01/2019 10:55:49
Noela Blanco Rodríguez na data 03/01/2019 10:55:58
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/01/2019 10:56:04
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Flora
Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo e a través do seu voceiro 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 8.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A transparencia nos organismos e nas institucións públicas é un principio
fundamental para manter unha institucionalidade democrática, na medida na que
permite a análise das decisións tomadas e dos seus resultados dende a pluralidade
de visións e de criterios que existen na nosa sociedade. Só na medida na que as
institucións traballen de forma transparente e permitan facer un seguimento con
facilidade das súas actuacións, poderemos criticar, debater e discrepar sobre as
seguintes accións a levar a cabo.

Fronte a necesidade de transparencia están actitudes como a de Portos de Galicia
que sistematicamente oculta información que logo transmite a prensa de forma
sesgada e partidaria, así durante o pasado período de sesión dende o noso grupo

CSV: REXISTRO-EDiaIyth6-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

trasladamos a comisión de pesca a necesidade de publicar os informes de xestión
a partir do 2013, último publicado, contestando o presidente de portos, que estes
informes estaban xa en período de redacción, hoxe comezado o 2019 estes
informes continúan sen facerse públicos, namentres o presidente fai roldas de
prensa sobre informes e datos inaccesibles para a cidadanía ou o propio
Parlamento.

137906

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

1.- Transmitir a Portos de Galicia a necesidade de que toda a información
dispoñible sobre a xestión da institución se atope ao servizo da cidadanía e conte
cun acceso fácil e rápido.

2.- Esixir a Portos de Galicia a publicación de todos os Informes de Xestión a
partir do 2013.

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.

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

Flora María Miranda Pena na data 03/01/2019 12:17:11

Paula Quinteiro Araújo na data 03/01/2019 12:17:20
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará
Torres, 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 na
Comisión 6ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o nacionalismo galego temos denunciado repetidamente o
disparatado funcionamento do mercado eléctrico no Estado español, máis aínda
despois das modificacións de tarifas do Partido Popular, que non fixeron máis
que contribuír ao escurantismo dun oligopolio cuxo funcionamento está nas
antípodas da transparencia. Durante as décadas de aplicación puidemos ver
tamén como recentemente, en aras do presunto “déficit tarifario” o emporio
eléctrico mantén os seus beneficios a custo das persoas consumidoras, supoñendo
un abuso ao tratarse dun ben de primeira necesidade que en realidade está a ser
CSV: REXISTRO-WyyQBG3kb-6
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concibido como unha mera mercadoría.
A todo isto súmase que, dende o punto de vista territorial, é un sistema
deseñado en base a unha óptica centralista que sitúa a Madrid como punto central
e deseña o sistema obviando a distribución das fontes de electricidade e as
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consecuencias que ten esta produción sobre as poboacións e territorios que a
acollen. Deste xeito, as políticas centralistas e ao servizo das eléctricas do Partido
Popular teñen impedido a negociación dunha tarifa eléctrica galega con base na
condición de Galiza como excedentaria na produción de electricidade malia que
isto abriría as portas a unhas menores e máis controladas tarifas, redundando en
última instancia no ben dos e das consumidoras domésticas e das empresas.
O ano 2018 foi fatídico para a suba do prezo da enerxía, pechándose como
un dos máis caros da historia. Porén, parece que 2019 non vai ser menos duro de
afrontar para as e os consumidores e que a escalada vai continuar, non
funcionando as medidas postas en marcha por parte do goberno central nin
habendo ningunha iniciativa política ao respecto por parte da Xunta de Galiza.
Malia que a parte regulada do recibo volte ficar conxelada no 2019 o
ascenso no 'pool' apunta a que se manterá nos inicios de 2019 despois de fechar o
2018 cun prezo por riba dos 57 euros por megavatio hora (MWh), o más alto na
última década. De feito, podemos constatar como a factura da luz pechou o
último ano cun encarecemento interanual de máis do 2%.

CSV: REXISTRO-WyyQBG3kb-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a demandar do goberno
central medidas urxentes para reverter o drástico aumento da luz iniciado a
comezos de 2017 e intensificado no 2018 que vai continuar no presente ano, a
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comezar por modificar a Lei 24/2013, do sector eléctrico, de maneira que o prezo
da electricidade se estipule en función dos custos de xeración de cada
tecnoloxía.”

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

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
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 13:07:36

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 13:07:41
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Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 13:07:43

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 13:07:44

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 13:07:45
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 13:07:47
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Julia
Torregrosa Sañudo e do seu deputado Manuel Lago Peñas, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3.ª

O Instituto Nacional de Estatística (INE) ven de publicar a súa estatística
denominada Contabilidade Rexional serie 2010-2017 na que estima a evolución
do PIB nas diferentes Comunidades Autónomas.
Nesta estatística o INE inclúe un cadro no que estima o crecemento medio do
PIB dende 2010 a 2017 do conxunto do estado e das diferentes CC.AA.
Nese cadro o INE informa que o PIB en España medrou o 0,8% en media anual
entre 2010 e 2017. Nese mesmo período o PIB medrou en Galicia o 0,6%, isto é,
dúas decimas menos cada ano de media.
Polo exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a
seguinte Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a analizar as causas do diferencial
negativo de crecemento do noso país e propoñer medidas e estratexias que o
corrixan.
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Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Manuel Lago Peñas
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.
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Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 03/01/2019 13:48:29

José Manuel Lago Peñas na data 03/01/2019 13:48:34
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Luis Villares Naveira na data 03/01/2019 13:48:42
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, 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 na Comisión 6ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nas últimas semanas de decembro do 2018 coñecéronse diferentes ameazas de
Ferroatlántica aos seus centros produtivos en Galiza, que van dun anuncio de ERE en
Sabón até a parada de dous fornos no centro de Cee-Dumbría.
Esta situación coincide no tempo cun momento de escalada do prezo da
electricidade e de grande inestabilidade nas industrias electrointensivas por mor das
mudanzas no sistema de interrumpibilidade e do resultado das poxas. Porén, ten nas
súas raíces tamén décadas de falta de planificación industrial por parte da Xunta de
Galiza e do goberno central como demostra esta situación e a doutras empresas
electrointensivas como Alcoa.

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

Doutra banda, esta situación de risco perda de músculo industrial da economía
galega é favorecida pola regulación do mercado de traballo despois das reformas
laborais de PP e PSOE, que coartan a capacidade de negociación laboral da clase
traballadora, e pola ausencia dun marco galego de relacións laborais. Así mesmo, é
favorecida pola irracionalidade dunha regulación da enerxía eléctrica centralista que
impide que Galiza aproveite ao seu favor a súa condición de país produtor excedentario
1
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e pola ausencia de fiscalización do Estado ao sector electrointensivo, que durante anos
ingresou importantes primas pola xestión da demanda sen que ninguén esixira a cambio
o mantemento dos postos de traballo ou a modernización produtiva.
Máis aínda, cómpre tamén recordar que Ferroatlántica explota as centrais
hidroeléctricas do río Xallas a cambio do mantemento da produción industrial e dos
postos de traballo na Costa da Morte. Esta empresa ten recibido grandes beneficios por
esta condición, poré, ten aplicado un modelo de explotación absolutamente neocolonial
no que esquilma os nosos recursos ao tempo que non desenvolve investimentos na
modernización da empresa e incumpre sistematicamente os compromisos de
mantemento e aumento do emprego.
Recentemente, no ano 2017, o grupo de Villar Mir pretendeu levar a cabo unha
operación de especulación intentando vender as centrais do río Xallas, que son unha
cesión pública baixo unha serie de compromisos de mantemento da actividade produtiva
e dos postos de traballo. Porén, a forza colectiva dos e das traballadoras e do pobo
galego conseguiron facer presión para que iso non chegara a acontecer.
Vemos, nesta nova sombra de ERE e outro tipo de medidas que poderían afectar
aos case 300 traballadores do cadro de persoal máis outras 100 persoas entre eventuais e
auxiliares, unha operación que busca castigar as fábricas galegas, que son rendíbeis
economicamente, nun intento de vinganza e chantaxe que non se pode consentir.
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Nas últimas semanas os traballadores coñecían a decisión inxustificada de
pechar dous fornos da planta de Cee-Dumbría durante os seis primeiros meses do ano,
mais sen certeza de que tal decisión non acabe sendo definitiva. Así mesmo, a comezos
do 2019 Ferroatlántica trasladaba materia prima fundamental para a actividade
produtiva da Costa da Morte a Francia, o cal é unha clara evidencia das intencións do
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Grupo de Villar Mir: desviar a produción a outras empresas do grupo para así poder
xustificar con base á redución da produción calquera expediente de regulación de
emprego.
Así mesmo, a paralización destes fornos xa ten suposto perda en materia de
emprego, tanto das auxiliares como do persoal eventual que nestas datas non foi
chamado para traballar. Unha situación que se prolongará á empresa matriz de se
formalizar un expediente de emprego agardado para os próximos meses.
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.

Por todo iso, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 6ª:
“O Parlamento de Galiza acorda, por resolución, expresar a súa solidariedade
cos traballadores e traballadoras de Ferroatlántica e comprometerse na defensa do
mantemento do emprego e da capacidade produtiva en todos os centros do país.
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O Parlamento de Galiza acorda instar á Xunta de Galiza a:
1. Demandar a Ferroatlántica da retirada das ameazas de ERE sobre calquera
dos seus centros de produción situados en Galiza e o mantemento dos investimentos e
postos de traballo en Galiza.
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2. Demandar de Ferroatlántica a reactivación inmediata dos fornos 13 e 14 de
Cee-Dumbría e cesar no desmantelamento encuberto das fábricas.
3. Manter un contacto permanente cos traballadores e traballadoras dos centros
de Ferroatlántica en Galiza para defender o mantemento dos postos de traballo e da
actividade produtiva.
4. Esixir, como titular das concesións hidroeléctricas do río Xallas, que
Ferroatlántica garanta a viabilidade das plantas tanto en Cee-Dumbría como en Sabón,
mantendo os postos de traballo, a actividade produtiva e os investimentos precisos para
cumprir cos requisitos de cesión. De non cumprirse, a Xunta de Galiza deberá iniciar o
proceso de reversión destas.
4. No caso de continuar Ferroatlántica na destrución de emprego e activiade
produtiva, demandar do goberno central a paralización de calquera tipo de
compensación para Ferroatlántica das contempladas no RD 20/2018 para as industrias
electrointensivas por incumprir a condición de que estas axudas estean vinculadas ao
mantemento da actividade.”
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Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 13:48:58

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 13:49:02

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 13:49:03

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 13:49:05

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 13:49:06
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 13:49:08
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa da deputada
Concepción Burgo López, do deputado-portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga
e do deputado, Luis Manuel Álvarez Martínez, ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición
non de lei en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
Exposición de motivos

O Sistema Universitario ten un papel decisivo na implantación dun modelo
económico de crecemento sustentado na investigación o desenvolvemento e a
innovación e na captación e formación do capital humano, que defendemos os
socialistas.
Da mesma maneira, defendemos que a formación superior debe ser entendida
como un dereito individual e un recurso do conxunto da sociedade para o seu
desenvolvemento, e por iso o acceso á universidade debe basearse nos méritos e
capacidades académicas e nunca pode depender das condicións económicas. Non
podemos aceptar que nunha sociedade avanzada se renuncie ao talento de parte dos
seus membros por cuestións de renda familiar.
Entendemos que as políticas universitarias de calquera goberno deben garantir a
equidade e a igualdade de oportunidades no acceso a educación, ademais de
considerar a inversión en coñecemento como unha prioridade absoluta.
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Por outra parte, a situación actual da mocidade é unha grande preocupación social
por, ente outras, as negativas situacións de desemprego e a precariedade que
manteñen o que condiciona todo o desenvolvemento das súas circunstancias vitais.
Non podemos obviar que a preparación e a cualificación profesional son elementos
básicos para conseguir emprego, e que a educación superior é unha formación
diferenciadora esencial no momento de enfrontarse ao mercado laboral polo que,
tanto dende o punto de vista das necesidades da sociedade no seu conxunto, como
das necesidades da mocidade, é esencial favorecer o acceso aos estudos
universitarios.
Por iso, os socialistas entendemos que unha medida necesaria é facilitar ese acceso
a través da gratuidade da primeira matrícula dos graos universitarios.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Esta é unha medida que nos acercaría a política universitaria que manteñen os
países mais avanzados economicamente de Europa onde manteñen matrículas
gratuítas.
En efecto, parte dos países europeos avalan ca súa experiencia unha medida como
a que propoñemos: é o caso de Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega e Suecia,
entre outros, onde o acceso a universidade é gratuíto e todos manteñen unha alta
calidade dos seus sistemas universitarios. Outros países como Alemaña o Francia
teñen matrículas simbólicas, 50 euros en Alemaña, 184 en Francia.
Así, en Galicia, todo o alumnado paga moito máis que en Alemaña para poder
entrar na universidade cunha renda per-cápita que non resiste a comparación.
Non cabe dúbida que durante os anos da crise deixaron de cursar estudos
superiores ou os abandonaron moitos mozos e mozas por falta de recursos
económicos, tal e como demostraron os análises das universidades, e isto é un luxo
que non nos podemos permitir.
Por outra parte, Galicia debe aumentar a súa porcentaxe de alumnado universitario
xa que a súa taxa de escolarización en estudos universitarios está moi por debaixo
da media española, a cale é dun 31,1 %, mentres que en Galicia é do 27,6 %,
sendo a número 11 das comunidades autónomas que a ten mais baixa.
E por riba, esta medida de gratuidade da primeira matrícula axudará a incentivar un
comportamento eficiente do alumnado universitario xa que prima os bos resultados
académicos.
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Por suposto, unha medida de este tipo non pode significar un descenso dos
ingresos das universidades galegas. Os seus custos serían sufragados pola Xunta de
Galicia como unha parte da súa política de impulso das universidades e do
coñecemento.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a establecer unha negociación
cas tres Universidades de Galicia co fin de revisar o sistema de taxas académicas
actual e garantir a gratuidade da primeira matrícula en todos os títulos de graos do
Sistema Universitario de Galicia, de maneira que, no prazo de catro anos, sexan
eliminadas as taxas de todas as primeiras matrículas e se mellore a eficiencia do
sistema. Esta revisión do sistema levará aparellada a compensación económica ás
universidades.”

Pazo do Parlamento, 04 de xaneiro de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Manuel Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 11:17:44
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/01/2019 11:17:59
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado Davide
Rodríguez Estévez e das súas deputadas Eva Solla Fernández, Paula Vázquez
Verao e Flora Miranda Pena, a través do seu voceiro 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:
A galega caracterízase por ser unha poboación envellecida: na actualidade, o
23% da poboación supera os 65 anos. Moitas destas persoas residen no medio
rural, o que conleva certas particularidades como son: o despoboamento,
illamento, dispersión xeográfica, problemas de mobilidade, carencia de recursos
e servizos básicos, etc.
Esta situación vese favorecida polas políticas de desmantelamento do rural do
Partido Popular e o seu progresivo estrangulamento dos servizos públicos neste
contexto, que obriga á cidadanía a emigrar (cara as cidades...), perder dereitos e
ter que deixar de vivir onde residiron sempre cando, a gran maioría da poboación
maior o que quere é permanecer nos seus fogares o maior tempo posible.
Un claro síntoma dese estrangulamento do rural é o desmantelamento da atención
sanitaria, como se pode comprobar en calquera lugar da xeografía galega,
estrangulamento que se viu acrecentado trala modificación da Lei de Saúde de
Galicia, pois debilitou a capacidade asistencial e deixa máis espazo á sanidade

CSV: REXISTRO-a9LJWx6YH-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

privada como prestadora de servizos con diñeiro público.
Dende En Marea lamentamos en diversas ocasións que diminuír o número de
áreas, afastar os órganos de representación cidadá e restarlles competencias vai
xusto en sentido contrario do que a cidadanía precisa.
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A desaparición das áreas sanitarias trala reforma da Lei de Saúde, os efectos da
“xestión integrada”, supoñen falta de profesionais, listas de agarda, derivacións a
outras áreas ou mesmo a hospitais privados, etc.
A atención sanitaria no rural ten graves eivas, como se pode constatar na
provincia de Ourense, tanto nos centros de saúde como no mesmo Hospital
Comarcal de O Barco de Valdeorras, onde non é a primeira vez que servizos
esenciais como o de rehabilitación, fisioterapia ou cardioloxía perden recursos a
cada momento, chegando a quedar sen especialistas, coa pretensión de centralizar
a atención en Ourense.
Nestes días denuncian dificultades de atención no Hospital Comarcal de O Barco
de Valdeorras, pois non contan con traumatólogo de garda, o que provocou que
unha doente que sufriu unha semiamputación dun dedo tivera que agardar cinco
horas ata recibir atención sanitaria en Ourense. Unha situación semellante viviuse
na área de urxencias cun doente cunha ferida profunda na man.
A ausencia de traumatólogos en determinadas datas non é a única eiva deste
Hospital: hai días nas que o médico internista debe viaxar na UCI móbil ao non
haber especialista de garda, hai días sen hematólogos de garda, o servizo de
hospitalización a domicilio leva suspendido semanas por falta de profesionais,
etc.
Esta situación ven causada, como xa denunciamos dende En Marea en numerosas
ocasións, entre outros motivos, polos recortes de persoal levados a cabo polas
políticas do Partido Popular, recortes que fan que menos profesionais deban
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atender a máis doentes, que teñan que atender diferentes concellos, restrinxindo o
horario de atención en cada un deles, que os/as especialistas acudan aos centros
de saúde e hospitais determinados días e horas, etc.
O Sergas atribuíu á falta de especialistas a ausencia de traumatólogos e
internistas, e adiantou que a Oferta Pública de Emprego cambiará a situación.
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Dende En Marea defendemos o respecto e a atención á cidadanía
independentemente de onde residan así como o dereito das persoas a permanecer
nos seus domicilios, no seu entorno, se así o desexan, todo o tempo que poidan.
Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentario de En Marea formula a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:


Garantir a cobertura das gardas polos especialistas correspondentes,
promovendo unha atención sanitaria especializada e de proximidade para
os/as doentes e xustificar debidamente o destino do importe das gardas
estipuladas e non cubertas por ausencia de especialista.



Constituír un Grupo de Traballo para estudar as situacións de eivas na
atención sanitaria de Ourense co obxectivo de paliar situacións de
desatención e garantirlle á poboación, nomeadamente do medio rural, unha
atención sanitaria pública, de calidade e proximidade e uns tempos de
resposta axeitados nas urxencias.



Elaborar un Plan Integral de Atención Sanitaria específico para as comarcas
rurais galegas, no que se teñan en conta as circunstancias do rural e da súa
poboación, así como o criterio de todos os axentes implicados.

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2019.
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Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Eva Solla Fernández
Paula Vázquez Verao
Flora Miranda Pena
Deputado e deputadas do G.P. de En Marea
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Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 04/01/2019 13:08:29

Eva Solla Fernández na data 04/01/2019 13:08:57

Paula Vázquez Verao na data 04/01/2019 13:09:06

Flora María Miranda Pena na data 04/01/2019 13:09:09
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Luis Villares Naveira na data 04/01/2019 13:09:17
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Centro Galego (CG) de Buenos Aires foi fundado en 1907 como entidade
social e cultural, e presta atención sanitaria desde 1912. A fonda crise económica que
atravesou Arxentina nos anos 90 do século pasado, condiciona a evolución deste centro.
A principios do século XXI, a Xunta de Galiza asina un Protocolo de actuación
co Centro Galego para a asistencia sanitaria dos seus asociados. En virtude deste
protocolo, créase a Fundación Galiza Saúde que xestionará a área hospitalaria da
Mutual e compromete recursos para a dotación fundacional do goberno galego. O
Centro Galego aportaría as cotas dos seus socios mutualistas e deber o uso dos bens
móbeis e inmóbeis que constitúen as instalacións sanitarias da Mutual.
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En 2011, despois de que perdera o candidato á presidencia do Centro Galego
apoiado por Alberto Núñez Feixóo, a Xunta toma a decisión de liquidar a Fundación
Galiza Saúde, acelerando unha crise que pon en risco a atención sanitaria e a
pervivencia do patrimonio cultural. O goberno galego nin tan sequera avaliou o plan de
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viabilidade que a nova directiva elaborou consumando o abandono da Xunta deste
centro emblemático da emigración galega na Arxentina.
O Secretario Xeral de emigración, a esta altura, Santiago Camba afirmaba
oficialmente que Galiza ““seguirá apoiando economicamente ao centro galego” e
“presionará para implicar ao Goberno de España na axuda económica aos hospitais
españois do exterior.”
Porén a realidade foi por outros derroteiros. O CG entra en concurso e a Xustiza
Nacional do Civil resolve en outubro de 2012 a intervención do instituto, confirmada en
2013 pola Cámara Nacional Civil, a través do Instituto Nacional de Asociativismo e
Economía Social (INAES).
Desde esa data o CG tivo tres interventores. A situación agrávase após a
decisión de desvincular ao CG de OSPAÑA, o que tería evitado as dificultades
económicas deste hospital e que ten sido motivo de controversia.
Baixo a actuación do último interventor, designado polo goberno neoliberal de
Macri, prodúcese un desmantelamento do Hospital. Segundo se ten denunciado, a
actuación da intervención provocou o despido de 1200 persoas, desorde administrativo
e financeiro, e careceu dunha estratexia que permitira a continuidade do centro. O
obxectivo non era reflotar o centro, senón desmantelar o hospital.
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O centro galego tiña unha débeda de 60 millóns de pesos antes da intervención
do INAES en 2012. Hoxe estímase que pode ser de 1.700 millóns de pesos,
fundamentalmente polos retrasos nos pagos e salarios e polos custes de despidos que
foron declarados nulos ou improcedentes pola xustiza arxentina.
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A situación do CG é límite. A finais de decembro está convocada unha asemblea
decisiva. Se non tomamos medidas pode perderse un dos emblemas da emigración
galega, coa venta do Hospital e un futuro incerto para o patrimonio cultural e artístico
deste centro.
O Parlamento de Galiza ten aprobado unha declaración institucional na que se
resaltaba o valor deste centro e se definía como obxectivo “conservar unido todo o
patrimonio inmobiliario, artístico e cultural que conforma o Centro Galego de Buenos
Aires.” e demandábase a “Xunta de Galicia e mesmo do Goberno Español –a través do
Ministerio de Asuntos Exteriores– actuacións concretas diante do Goberno Arxentino
encamiñadas a solucionar definitivamente o gravísimo problema polo que atravesa a
centenaria institución. Reclamamos, en primeiro lugar, vontade política para preservar e
garantir a atención médica de calidade dos actuais socios e socias e a protección do
patrimonio artístico, documental, bibliográfico, editorial... e solicitamos esforzos para
consensuar unha solución que impida a demolición e a especulación inmobiliaria dun
predio que debe seguir sendo referente de Galicia en Buenos Aires.”
Porén nada se ten avanzado e urxe unha solución satisfactoria que evite o
desmantelamento do Centro Galego. É preciso evitar a venta e consensuar unha
solución que permita a pervivencia deste centro.
Por todo o exposto formúlase a seguinte Interpelación:
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“Como valora a Xunta a situación do Centro Galego?
Ten previsto actuar para conservar unido todo o patrimonio inmobiliario,
artístico e cultural que conforma o Centro Galego de Buenos Aires?

3
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Que vai facer a Xunta para garantir a atención médica de calidade dos actuais
socios e socias e a protección do patrimonio artístico, documental, bibliográfico,
editorial?”

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018

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

Ana Pontón Mondelo na data 27/12/2018 14:11:15

María Montserrat Prado Cores na data 27/12/2018 14:11:21

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/12/2018 14:11:24
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Olalla Rodil Fernández na data 27/12/2018 14:11:26

Noa Presas Bergantiños na data 27/12/2018 14:11:28
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Xosé Luis Bará Torres na data 27/12/2018 14:11:31
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa á
expulsión do Centro Galego de Ospaña.

O Centro Galego de Buenos Aires é un centro emblemático, pero que está
atravesando unha situación crítica, ante a que é urxente actuar, porque a perda do Centro
Galego sería o inicio do desmantelamento do patrimonio galego na emigración.
Está en xogo un hospital, que se atopa en fase de desmantelamento, e está en
xogo un legado cultural, editorial, histórico e simbólico fundamental. Alí está a
habitación Museo onde morreu Castelao, unha biblioteca con 20 mil exemplares, unha
colección de pintura con obras de Castelao, Maside ou Colmeiro, e o legado dunha
editorial: Edicións Galicia.
É certo que o centro leva arrastrando problemas desde 2002, pero agora está
nunha situación CRÍTICA, que ten responsabilidades plurais. Entre elas as da Xunta de
Galiza que decidiu disolver a Fundación Galiza Saúde e posteriormente participou nun
CSV: REXISTRO-tzEJUBj00-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

proceso escuro polo que expulsan de OSPAÑA ao Centro Galego, causándolle un
prexuízo a este entidade.
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Coa finalidade de aclarar como foi este proceso, formulamos a seguinte
Interpelación.
“Que opinión lle merece á Xunta de Galiza a expulsión do Centro Galego de
Ospaña?
Cal foi a posición de voto do/a representante da Xunta de Galiza en Ospaña?
Avalou o/a representante da Xunta de Galiza en Ospaña a modificación
estatutaria que que modificou as porcentaxes necesarias para adopción de acordos?
Interviu a Xunta de Galiza dalgún xeito para favorecer a expulsión do Centro
Galego de Ospaña?
Que supervisión leva a xunta de Galiza sobre o funcionamento de Ospaña?
Ten a Xunta de Galiza información sobre a situación económica de Ospaña?
En caso afirmativo, cales son os beneficios deste entidade?
Considera a Xunta de Galiza que debería restituírse ao Centro Galego como
entidade integrada en Ospaña?”
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Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 27/12/2018 17:02:51

María Montserrat Prado Cores na data 27/12/2018 17:02:56

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/12/2018 17:02:58

Olalla Rodil Fernández na data 27/12/2018 17:03:00

Noa Presas Bergantiños na data 27/12/2018 17:03:02
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Xosé Luis Bará Torres na data 27/12/2018 17:03:05
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa á
situación de Alcoa en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 17 de outubro a empresa Alcoa comunicou aos cadros de persoal así
como publicamente a súa intención de pechar as instalacións da empresa na Coruña. O
grupo conta na Coruña con preto de 400 traballadores e traballadoras, polo que a
consumación do peche tería un enorme impacto na cidade e na súa contorna, ademais de
contribuír á perda de tecido industrial en Galiza.
Unha das razóns fundamentais do peche vén sendo o prezo da factura da luz,
que supón máis do 50% dos custos de produción. Unha evidencia máis de que a defensa
que fai o nacionalismo da necesidade de mudar o sistema de poxas de
interrompibilidade por un máis estábel, así como promover unha tarifa eléctrica galega
que dea vantaxes competitivas ás empresas radicadas no noso país, está de extrema
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actualidade.
O pasado 27 de decembro o grupo Alcoa prorrogou a negociación do ERE até
xaneiro. Porén, até a altura as propostas desenvolvidas pola Xunta de Galiza e o
goberno central non parecen ter sido efectivas.
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Por todo isto formúlase a seguinte Interpelación:
Como valora o goberno galego a situación de Alcoa na Coruña?
Que medidas vai tomar ao respecto? Como avalía a implicación da Xunta de
Galiza neste conflito desde o seu inicio? E do goberno central?
Considera, á luz dos feitos, que as iniciativas teñen sido suficientes?
Como valora as repercusións na industria electrointensiva en xeral?
E na situación de Alcoa San Cibrao?
Que vai facer o goberno galego para garantir a viabilidade da industria
electrointensiva no noso país?
Como avalía o goberno galego a posibilidade de intervención pública neste tipo
de situacións?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

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

2

137936

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

Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 11:04:24
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa á
industria electrointensiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante as últimas semanas varias comarcas do noso país recibiron a ameaza de
peche ou baixada de produción industrial de empresas como Alcoa ou Ferroatlántica.
Isto acontece nun momento de escalada do prezo da electricidade e de grande
inestabilidade nas industrias electrointensivas por mor das mudanzas no sistema de
interrumpibilidade e do resultado das poxas. Porén, ten nas súas raíces tamén décadas
de falta de planificación industrial por parte da Xunta de Galiza e do goberno central.
Froito desta situación están hoxe en situación de risco arredor de 400 postos de
traballo na factoría de Alcoa na Coruña ao que veñen de sumarse arredor de 500 entre
todos os centros de produción pertencentes a Ferroatlántica en Sabón e Cee-Dumbría.
Unha situación preocupante que suporía avanzar na perda de músculo industrial da
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economía galega, que cada vez descansa máis no sector servizos e menos nas áreas que
poderían desenvolverse con base á innovación e a xeración do valor engadido.
Esta situación é favorecida pola regulación do mercado de traballo despois das
reformas laborais de PP e PSOE, que coartan a capacidade de negociación laboral da
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clase traballadora, e pola ausencia dun marco galego de relacións laborais. Así mesmo,
é favorecida pola ausencia de fiscalización do Estado ao sector electrointensivo, que
durante anos ingresou importantes primas pola xestión da demanda sen que ninguén
esixira a cambio o mantemento dos postos de traballo ou a modernización produtiva.
Máis aínda, esta é unha situación inxusta para un país cunha enorme potencia
produtora de enerxía, que exporta unha media dun 35% cada ano. É cada vez máis
evidente que a Galiza de hoxe sofre as consecuencias dun proceso de explotación
colonial no que por decisións alleas o noso país ten imposto o papel de produtor de
enerxía. Isto obedece a un deseño centralista do Estado español, que mentres nos
adxudicou ese papel e impediu que teñamos beneficios que compensen o seu impacto
social e ambiental, reservaba para outros lugares ser o centro da industrialización e do
desenvolvemento económico.
Cómpre tamén recordar que no caso de Ferroatlántica 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 malia que despois non desenvolver a súa transformación pechando o
ciclo produtivo en Galiza, ou no centro de Cee-Dumbría mediante a explotación
hidráulica do río Xallas. Recentemente Villar Mir pretendeu levar a cabo unha
operación de especulación intentando vender esas centrais, que son unha cesión pública
baixo o compromiso do mantemento dos postos de traballo. Porén, a forza colectiva dos
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e das traballadoras e do pobo galego conseguiron facer presión para que iso non chegar
a acontecer. Vemos, nesta nova operación que busca castigar as fábricas galegas, que
son rendíbeis economicamente, un intento de vinganza e chantaxe que non imos
permitir.
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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.
Por todo o exposto, formulamos a seguinte Interpelación:

Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para frear a perda de emprego
na industria electrointensiva?
Como valora a situación xerada durante 2018 por mor da escalada do prezo da
electricidade?
Que propostas ten trasladado ao goberno central? Con que resultado?
Que estudos e propostas ten desenvolvido a propia Xunta de Galiza ao abeiro
dos seus propios instrumentos? E a través do INEGA? E en colaboración coas
universidades?
Como valora a situación de Alcoa?
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E de Ferroatlántica?
Que ten feito para evitar a deslocalización encuberta de Ferroatlántica?
Considera que Ferroatlántica cumpre coas condicións de cesión pública da
explotación das centrais do Xallas?
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Santiago de Compostela, 28 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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 11:19:06

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 11:19:12
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Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 11:19:14

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 11:19:16

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 11:19:19
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa ás
necesidades de mellora do transporte ferroviario entre Ourense e A Coruña e Santiago
de Compostela para reverter o agravio con Ourense e favorecer o seu mellor
aproveitamento por parte das e dos ourensás.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O nacionalismo galego sempre defendeu a necesidade dunha rede ferroviaria
moderna, compatíbel para o tráfico de persoas e mercadorías, que primara a mobilidade
interior, e con conexións con Portugal e a Meseta. Porén, fronte a este deseño primou
outro froito da concepción centralista do Estado que ten estado concibido co obxectivo
de conectar Galiza con Madrid facendo que este criterio non se compatibilizase coa
conexión interior de Galiza e a día de hoxe non temos sistema ferroviario modernizado
nin un servizo equiparábel ao cercanías que cumpra coa súa función de conexión rápida,
segura e útil para vertebración territorial entre cidades e vilas galegas. Un dos exemplos
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máis lamentables é o illamento de Lugo ou a discriminación de Ourense, que malia
conservar conexións pola súa posición estratéxica de vía de saída á Meseta continua
sendo discriminada nos prezos, nos horarios e nas condicións de venda dos billetes
nunha das liñas de meirande uso, a que conecta Ourense con Santiago de Compostela e
A Coruña.
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Co obxecto de reconducir esta situación, o pasado 7 de febreiro de 2018 o Pleno
do Parlamento Galego debateu unha Proposición non de Lei do Bloque Nacionalista
Galego sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en
relación coas necesidades existentes e as melloras necesarias no transporte ferroviario
entre Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña. Da resultante deste debate derivou
un acordo parlamentario unánime cuxo texto transaccionado era o seguinte:
“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a:
1.- Esixir do Goberno central unha equiparación das políticas e modalidades
tarifarias en todo o territorio galego para evitar a actual e evidente situación de
discriminación que se ve en función do lugar de residencia dos galegos e galegas.
2.- Solicitar do Goberno central unha ampliación das frecuencias horarias desde
Ourense para mellorar a comunicación con Compostela e A Coruña.
3.- Reformular os termos e condicións dos bonos de transporte Abono Tarxeta
Plus, Tarxeta Plus 10 e Tarxeta Plus 10 Estudantes para aumentar o período de uso que
rexe a partir da data da primeira formalización da reserva, de forma que se poida
empregar en máis tempo que na actualidade.
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4.- Ampliar a frecuencia horaria da liña rexional Ourense -Santiago para
mellorar a mobilidade e entre as poboacións intermedias de acordo coa demanda”.
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Pasado un tempo razoábel, o grupo nacionalista empregou o mecanismo
parlamentar de Preguntas Orais en Comisión para facer seguimento destas cuestións na
Comisión 2.ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos do
día 22 de marzo de 2018. Porén, entendendo que a resposta non é suficiente e que a
consecución do acordo impulsado polo Pleno do Parlamento Galego non pode descansar
na súa remisión e transmisión aos organismos do goberno central, continuamos a facer
seguimento. Resulta inaceptable baixo o noso punto de vista absoluta relaxación diante
deste asunto tanto polo Partido Popular na Xunta de Galiza, como anteriormente polo
goberno Rajoy como na actualidade por parte do goberno de Sánchez. Unha vez máis é
un exemplo do agravio ao que se ve sometida Galiza.
Por todo o exposto, formulamos a seguinte interpelación:

Que actuacións levou a cabo o goberno galego para demandar o abaratamento
da conexión Avant Ourense-Santiago-Coruña? Con que resultado?
Cantas comunicacións escritas dirixiu ao goberno central co obxecto de
demandar as cuestións recollidas no acordo plenario do 7 de febreiro de 2018?
Cantas comunicacións orais dirixiu ao goberno central co obxecto de demandar
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as cuestións recollidas no acordo plenario do 7 de febreiro de 2018?
Cantas reunións oficiais mantivo o goberno galego co goberno central e/ou con
Renfe-Adif co obxecto de demandar as cuestións recollidas no acordo plenario do 7 de
febreiro de 2018 nas que se trataran como punto específico?
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Ten coñecemento o goberno galego dalgún horizonte temporal para esta
homoxeneización das tarifas?
Que actuacións levou a cabo o goberno galego para demandar a reformulación
dos termos e condicións dos bonos de transporte Abono Tarxeta Plus, Tarxeta Plus 10 e
Tarxeta Plus 10 Estudantes para aumentar o período de uso que rexe a partir da data da
primeira formalización da reserva? Con que resultado?
Que actuacións levou a cabo o goberno galego conducentes a conseguir a
ampliación da frecuencia horaria da liña rexional Ourense -Santiago?
Coñece a Xunta Galiza se o goberno central ten feito algún estudo sobre a
demanda de uso desta liña? Ten feito o goberno galego algunha de seu? Con que
metodoloxía? Con que resultado? Ten previsto demandalo? Por que cauces?

Santiago de Compostela, 28 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
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Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 12:52:12

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 12:52:18
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Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 12:52:22

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 12:52:24
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Flora Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.
Os datos das lonxas galegas para pechar o 2018 son cando menos preocupantes, a
pesar da continua fachenda que sobre estes datos amosa a Conselleira do Mar, e
do esperanzador do primeiro semestre deste ano, os resultado son preocupantes e
reflicten unha redución a espera dos últimos datos entre un 7 e un 8% ao respecto
do ano anterior. Situando 2018 no peor ano posiblemente do último lustro.
Os datos son aínda mais preocupantes, si atendemos ao volume de descarga e
non tanto aos prezos, aínda que o traslado dos prezos e valores acadados en anos
anteriores trasladados a termos reais do 2018 producen tamén un resultado
desalentador para o sector.
Por estes motivos o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte
Interpelación:

Que valoración fai o goberno dos resultados de vendas nas lonxas galegas no
2018?
A que atribúe esta situación?
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Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Flora Miranda Pena
Paula Quinteiro Araujo
Deputadas do G.P. de En Marea.
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Flora Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.
O pasado mes de decembro lembrarase como un dos mais dramáticos para o noso
sector do mar, o naufraxio de dúas embarcacións que provocaron a morte de
catro mariñeiros e a desaparición doutro, poñen en evidencia a necesidade a
actuar para mellorar a seguridade dos traballadores do mar.
A altísima sinistralidade deste sector fai necesaria a adopción de medidas
urxentes que permitan, no futuro, evitar o maior número de accidentes posible, de
forma que nunca mais teñamos que afrontar xornadas tan dramáticas como as
vividas en decembro.
Cabe preguntarse cal foi o resultado das investigacións dos sinistros acontecidos
nos últimos anos en Galicia, que actuacións se recomendaron logo destas
investigacións, cales foron realizadas e cantas quedan por realizar, pero sobre
todo agora procede analizar e investigar as causas dos accidentes de decembro
co único obxectivo de evitar que se repitan.
Este Parlamento apenas ten información dos resultados das investigacións
rematadas, pero tampouco sobre a situación actual das investigacións abertas,
tampouco sobre o grado de execución e cumprimento do plan estratéxico 2015-
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2020
Urxe actuar para mellorar a seguridade no mar, dotando si é preciso a nosa
administración dos recursos necesarios para mellorar as investigacións e as
medidas en materia de seguridade.
Por estes motivos o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte

137950

Interpelación:

Que medidas ten adoptado a Administración galega na investigación destes
sinistros e que resultados se coñecen das mesmas?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Flora Miranda Pena
Paula Quinteiro Araujo
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Flora María Miranda Pena na data 03/01/2019 11:56:28
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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
Interpelación.

Desde o nacionalismo galego temos denunciado repetidamente o
disparatado funcionamento do mercado eléctrico no Estado español, máis aínda
despois das modificacións de tarifas do Partido Popular, que non fixeron máis
que contribuír ao escurantismo dun oligopolio cuxo funcionamento está nas
antípodas da transparencia. Durante as décadas de aplicación puidemos ver
tamén como recentemente, en aras do presunto “déficit tarifario” o emporio
eléctrico mantén os seus beneficios a custo das persoas consumidoras, supoñendo
un abuso ao tratarse dun ben de primeira necesidade que en realidade está a ser
concibido como unha mera mercadoría.
A todo isto súmase que, dende o punto de vista territorial, é un sistema
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deseñado en base a unha óptica centralista que sitúa a Madrid como punto central
e deseña o sistema obviando a distribución das fontes de electricidade e as
consecuencias que ten esta produción sobre as poboacións e territorios que a
acollen. Deste xeito, as políticas centralistas e ao servizo das eléctricas do Partido
Popular teñen impedido a negociación dunha tarifa eléctrica galega con base na
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condición de Galiza como excedentaria na produción de electricidade malia que
isto abriría as portas a unhas menores e máis controladas tarifas, redundando en
última instancia no ben dos e das consumidoras domésticas e das empresas.
O ano 2018 foi fatídico para a suba do prezo da enerxía, pechándose como
un dos máis caros da historia. Porén, parece que 2019 non vai ser menos duro de
afrontar para as e os consumidores e que a escalada vai continuar, non
funcionando as medidas postas en marcha por parte do goberno central nin
habendo ningunha iniciativa política ao respecto por parte da Xunta de Galiza.
Malia que a parte regulada do recibo volte ficar conxelada no 2019 o
ascenso no 'pool' apunta a que se manterá nos inicios de 2019 despois de fechar o
2018 cun prezo por riba dos 57 euros por megavatio hora (MWh), o más alto na
última década. De feito, podemos constatar como a factura da luz pechou o
último ano cun encarecemento interanual de máis do 2%.

Por todo isto formúlase a seguinte interperlación:
-Como avalía o goberno galego a escalada da luz e as súas consecuencias
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nos consumos domésticos? E nos empresariais?
-Que actuacións ten desenvolvido ou vai desenvolver o Goberno galego
para evitar os abusos na suba da luz para as persoas usuarias?

2

137953

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

-Que actuacións ten desenvolvido ou vai desenvolver para que o recibo da
luz deixe de ser un dos problemas máis preocupantes e relevantes para os fogares
galegos?
-Ten tomado ou vai tomar medidas para que as persoas autónomas non
teñan no pagamento do recibo da luz un factor engadido de dificultade
económica á hora de manter os seus proxectos?
-Como valora o desenvolvemento para Galiza do Real Decreto-lei
15/2018, do 5 de outubro, de medidas urxentes para a transición enerxética e a
protección dos consumidores? Ten avaliado o goberno galego a necesidade de
introducir melloras? Cales ten trasladado ao goberno central? Con que resultado?
-Como avalía o goberno galego as actuacións levadas a cabo pola propia
Xunta de Galiza? E en concreto, por parte do Instituto Galego de Consumo e da
Competencia? Que melloras introducirá en 2019?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019
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Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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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
Interpelación.

Nas últimas semanas de decembro do 2018 coñecéronse diferentes ameazas
de Ferroatlántica aos seus centros produtivos en Galiza, que van dun anuncio de
ERE en Sabón até a parada de dous fornos no centro de Cee-Dumbría.
Esta situación coincide no tempo cun momento de escalada do prezo da
electricidade e de grande inestabilidade nas industrias electrointensivas por mor das
mudanzas no sistema de interrumpibilidade e do resultado das poxas. Porén, ten nas
súas raíces tamén décadas de falta de planificación industrial por parte da Xunta de
Galiza e do goberno central como demostra esta situación e a doutras empresas
electrointensivas como Alcoa.
Doutra banda, esta situación de risco perda de músculo industrial da
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economía galega é favorecida pola regulación do mercado de traballo despois das
reformas laborais de PP e PSOE, que coartan a capacidade de negociación laboral da
clase traballadora, e pola ausencia dun marco galego de relacións laborais. Así
mesmo, é favorecida pola irracionalidade dunha regulación da enerxía eléctrica
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centralista que impide que Galiza aproveite ao seu favor a súa condición de país
produtor excedentario e pola ausencia de fiscalización do Estado ao sector
electrointensivo, que durante anos ingresou importantes primas pola xestión da
demanda sen que ninguén esixira a cambio o mantemento dos postos de traballo ou a
modernización produtiva.
Máis aínda, cómpre tamén recordar que Ferroatlántica explota as centrais
hidroeléctricas do río Xallas a cambio do mantemento da produción industrial e dos
postos de traballo na Costa da Morte. Esta empresa ten recibido grandes beneficios
por esta condición, poré, ten aplicado un modelo de explotación absolutamente
neocolonial no que esquilma os nosos recursos ao tempo que non desenvolve
investimentos na modernización da empresa e incumpre sistematicamente os
compromisos de mantemento e aumento do emprego.
Recentemente, no ano 2017, o grupo de Villar Mir pretendeu levar a cabo
unha operación de especulación intentando vender as centrais do río Xallas, que son
unha cesión pública baixo unha serie de compromisos de mantemento da actividade
produtiva e dos postos de traballo. Porén, a forza colectiva dos e das traballadoras e
do pobo galego conseguiron facer presión para que iso non chegara a acontecer.
Vemos, nesta nova sombra de ERE e outro tipo de medidas que poderían
afectar aos case 300 traballadores do cadro de persoal máis outras 100 persoas entre
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eventuais e auxiliares, unha operación que busca castigar as fábricas galegas, que
son rendíbeis economicamente, nun intento de vinganza e chantaxe que non se pode
consentir.
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Nas últimas semanas os traballadores coñecían a decisión inxustificada de
pechar dous fornos da planta de Cee-Dumbría durante os seis primeiros meses do
ano, mais sen certeza de que tal decisión non acabe sendo definitiva. Así mesmo, a
comezos do 2019 Ferroatlántica trasladaba materia prima fundamental para a
actividade produtiva da Costa da Morte a Francia, o cal é unha clara evidencia das
intencións do Grupo de Villar Mir: desviar a produción a outras empresas do grupo
para así poder xustificar con base á redución da produción calquera expediente de
regulación de emprego.
Así mesmo, a paralización destes fornos xa ten suposto perda en materia de
emprego, tanto das auxiliares como do persoal eventual que nestas datas non foi
chamado para traballar. Unha situación que se prolongará á empresa matriz de se
formalizar un expediente de emprego agardado para os próximos meses.
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.

Por estes motivos formúlanse a seguinte interpelación:
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Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para impedir a perda de
postos de traballo de Ferroatlántica en Galiza?
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Coñece o goberno galego os anuncios de Villar Mir para Sabón? Cal é a súa
valoración? Que medidas vai tomar?
Coñece o goberno galego os anuncios de Villar Mir para Cee-Dumbría? Cal
é a súa valoración? Que medidas vai tomar?
Como valora a Xunta de Galiza, de forma concreta, a paralización de dous
fornos en Cee-Dumbría? Considera que hai motivos obxectivos?
Como valora que Ferroatlántica derive materia prima para Francia no lugar
de explotala no noso país? Considera que é unha operación para xustificar a
redución de empregos? Que vai facer ao respecto?
Tense reunido a Xunta de Galiza cos representantes das e dos traballadores
destes centros? Con que resultado?
E coa dirección destes centros? Con que resultado?
Considera a Xunta de Galiza que Ferroatlántica está a cumprir coas
condicións de cesión e explotación das centrais hidroeléctricas do Xallas? Que
seguimento fai a Xunta de Galiza do grao de cumprimento? Ten avaliado a
posibilidade de revertela se Villar Mir non cumpre? En que prazo e de que forma?

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

Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para frear a perda de
emprego na industria electrointensiva?
Como valora a situación xerada durante 2018 por mor da escalada do prezo
da electricidade?
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Que propostas ten trasladado ao goberno central? Con que resultado?
Que estudos e propostas ten desenvolvido a propia Xunta de Galiza ao abeiro
dos seus propios instrumentos?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
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Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Francisco Casal Vidal, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Interpelación, relativa ao peche de dous fornos en Ferroatlántica
Cee

Ferroatlántica anuncia o peche durante seis meses dos seus fornos nº 13 e 14
onde fabrica Ferromanganeso.

Isto implica a paralización de varias empresas auxiliares, a non renovación de
contratos eventuais e o risco de presentación dun ERE por parte da empresa.

As

escusas

da

empresa,

xustificadas

na

baixada

das

axudas

de

interrumpibilidade, son totalmente inadmisibles tendo en conta as características
de autoprodutor que ten a compañía, o que lle permitiría abastecerse de
electricidade a custos moi inferiores as do mercado. Pero parece que
Ferroatlántica prefire facer un negocio fabuloso vendendo a enerxía no mercado
no canto de abastecer ás súas propias factorías, condición que sustenta a
concesión das centrais.

As materias primas para a fabricación de ferromanganeso xa están a ser
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trasladadas a outras factorías de fora de España para, desde alá, aprovisionar aos
clientes actuais de Cee e Dumbría.

Ante esta situación, En Marea presenta a seguinte Interpelación ao Goberno da
Xunta de Galicia:

137962

1.- De que información dispon a Xunta de Galicia sobre os plans de
Ferroatlántica de deslocalizar a produción de ferromanganeso das factorías
galegas?

2.- Ante a evidencia da parada de fornos en Ferroátlantica, que actuacións pensa
desenvolver a Xunta de Galicia para evitalo ante un posible incumprimento das
condicións da concesión administrativa das centrais hidráulicas?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2018.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Deputado do G.P. de En Marea.
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