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ı 42231 (10/POC-006571)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada circunvalación de Moaña, dentro do Programa de vías
de altas prestacións
138504

ı 42232 (10/POC-006572)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a opinión do Goberno galego sobre a Proposta de plan plurianual das augas occidentais e
augas adxacentes na Unión Europea
138506

ı 42234 (10/POC-006573)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego sobre a construción dunha residencia pública de maiores
no concello ourensán de Lobios
138508

ı 42235 (10/POC-006574)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada circunvalación Gondomar leste, dentro do Programa de
vías de altas prestacións
138511

ı 42237 (10/POC-006575)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada variante da Silva, dentro do Programa de vías de altas
138513
prestacións

ı 42238 (10/POC-006576)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada conexión Meirama-N-550-AC-542, dentro do Programa
de vías de altas prestación
138515

ı 42242 (10/POC-006577)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

138482
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que levou a cabo o Goberno galego para dar cumprimento ao acordo unánime
do Parlamento de Galicia do 27 de setembro, referido á situación das autoescolas galegas 18517

ı 42260 (10/POC-006578)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego en relación co investimento de 218 millóns de euros
anunciada por Endesa na central das Pontes
138521

ı 42263 (10/POC-006579)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre a valoración que fai a Consellería de Economía, Emprego e Industria dos datos que achega
para Galicia a última Enquisa de poboación activa
138523

ı 42265 (10/POC-006580)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para impulsar a responsabilidade social empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas
138525

ı 42267 (10/POC-006581)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre a evolución da contratación indeﬁnida e a xornada completa en Galicia

ı 42268 (10/POC-006582)

138527

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as actuacións que se están a desenvolver na mellora do Servizo Público de Emprego de Galicia
138529

ı 42271 (10/POC-006583)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do Programa de unidades mixtas de investigación
138531

ı 42273 (10/POC-006585)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para mellorar o transporte ferroviario
entre Ourense e A Coruña e Santiago de Compostela
138533

ı 42277 (10/POC-006586)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Pérez, Moisés e 6 máis

138483

X lexislatura. Número 411. 15 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as iniciativas que se pretenden desenvolver na Business Factory Auto de proxectos innova138538
dores da automoción de Galicia

ı 42279 (10/POC-006587)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Pérez, Moisés e 6 máis
Sobre as medidas que está a desenvolver o Goberno galego para reforzar e mellorar a formación
138540
dos traballadores da automoción

ı 42282 (10/POC-006588)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a mellora das condicións de traballo no sector
público e o aumento da estabilidade laboral así como para a loita contra o desemprego
138542

ı 42283 (10/POC-006589)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
Sobre a previsión do Goberno galego de medidas para conseguir estabilidade no emprego no sector
138544
turístico

ı 42291 (10/POC-006590)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o Centro de Saúde do Couto na cidade de Ourense

ı 42294 (10/POC-006591)

138546

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia sobre o proxecto do novo polo tecnolóxico da Coruña
Cidade das TIC, impulsado pola Universidade da Coruña en colaboración co Clúster TIC Galicia
138550

ı 42302 (10/POC-006592)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre os problemas derivados da recollida das augas pluviais nos diferentes tramos do corredor
138552
do Morrazo e as medidas adoptadas para evitalos

ı 42307 (10/POC-006593)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación do sistema ﬁnanceiro galego logo da compra do Banco Caixa Geral por parte de
138554
Abanca

ı 42309 (10/POC-006594)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

138484
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a demanda de aplicación de coeﬁcientes redutores da idade de xubilación para os traballa138558
dores e as traballadoras do sector naval

ı 42311 (10/POC-006595)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre os resultados das políticas públicas orientadas a fomentar a natalidade e a mudar a pirámide
138562
demográﬁca en Galicia

ı 42312 (10/POC-006596)

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

138565

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación da débeda pública galega

138569

ı 42314 (10/POC-006597)
ı 42315 (10/POC-006598)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o proceso da sentenza pronunciada polo Tribunal Supremo respecto do imposto hipotecario
138574

ı 42319 (10/POC-006600)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas para reducir o prezo da electricidade

138577

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación coa denominada taxa rosa

138581

ı 42321 (10/POC-006601)

ı 42322 (10/POC-006602)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a demanda da redución do IVE sobre os produtos de hixiene íntima e o cumprimento do Go138585
berno galego das demandas ao respecto emanadas da Cámara galega

ı 42323 (10/POC-006603)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas ﬁscais e tributarias encamiñadas á protección das familias monoparentais 138590

138485
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ı 42324 (10/POC-006604)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a satisfacción das demandas das plataformas de emigrantes retornados en relación coa tributación das súas pensións e sobre o cumprimento dos acordos plenarios na materia
138594

ı 42326 (10/POC-006605)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coas centrais hidráulicas que teñen a súa concesión caducada
138598

ı 42327 (10/POC-006606)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da evolución da situación de Alcoa na Coruña e as ac138602
tuacións previstas ao respecto

ı 42329 (10/POC-006607)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación da industria de transformación da madeira na comarca de Ferrolterra

ı 42331 (10/POC-006608)

138606

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as causas da demora da construción de fragatas na ría de Ferrol e as actuacións que prevé
a Xunta de Galicia ao respecto
138610

ı 42332 (10/POC-006609)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que prevé adoptar o Goberno galego fronte ás agresivas políticas comerciais e
os abusos das entidades ﬁnanceiras
138613

ı 42333 (10/POC-006610)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións realizadas polo Goberno galego ante o Goberno central en relación coa industria mineira de Galicia
138617

ı 42335 (10/POC-006611)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións laborais e de seguridade industrial e laboral nas obras do AVE no territorio galego,
con especial atención a Ourense, e as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego 138621

138486
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ı 42337 (10/POC-006612)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a necesidade dunha tarifa eléctrica galega que teña en conta a nosa condición de produtores
138625

ı 42339 (10/POC-006613)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do I Programa galego de muller e ciencia 2008-2012 e o seguimento do II Programa galego de muller e ciencia 2016-2020
138629

ı 42341 (10/POC-006614)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o impulso do autoconsumo

138633

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as verteduras incontroladas no río Barbaña

138637

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as verteduras incontroladas no río Barbaña

138641

ı 42344 (10/POC-006615)
ı 42345 (10/POC-006616)
ı 42348 (10/POC-006617)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o estado, a data de vixencia e o cumprimento das cláusulas sociais nas concesións dos saltos
hidroeléctricos existentes en Galicia
138644

ı 42350 (10/POC-006618)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as axudas, as subvencións e os convenios de colaboración establecidos pola Xunta de Galicia
138649
con diversas empresas do sector da automoción

ı 42352 (10/POC-006619)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da suﬁciencia do marco regulador e protector das ver138654
teduras de residuos nucleares nas proximidades da costa galega

ı 42354 (10/POC-006620)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

138487
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego do estado do sector do biodiésel en Galicia, así como das actuacións realizadas e pendentes de executar para dinamizar este sector e as enerxías renovables
138658

ı 42356 (10/POC-006621)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os plans do Goberno galego para o desenvolvemento da transición enerxética en Galicia, a
avaliación da situación das centrais térmicas galegas e a posición da Xunta de Galicia no relativo á
138663
coordinación co Estado e a Unión Europea sobre esta materia

ı 42374 (10/POC-006622)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia ao respecto da avaliación e reparación das deﬁciencias denunciadas polos profesionais e usuarios do Centro de Saúde do Couto, en Ourense, e as actuacións
levadas a cabo para solicitar á empresa construtora do centro a reparación das deﬁciencias que lle
138667
puideran ser atribuídas

ı 42376 (10/POC-006623)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a xestión por parte da Xunta de Galicia do persoal, instalacións e prestación de servizos no
138670
Hospital de Monforte e a execución do plan de renovación deste centro

ı 42377 (10/POC-006624)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia do funcionamento da Fundación Galega para o
Impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia (FUNGA)
138676

ı 42378 (10/POC-006625)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o coñecemento por parte da Xunta de Galicia das deﬁciencias de climatización e accesibilidade
do Centro de Saúde de Escairón e as previsións ao respecto do novo centro de saúde do Saviñao
138680

ı 42379 (10/POC-006626)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia de diversas medidas destinadas a coñecer a incidencia do dano cerebral adquirido en Galicia, mellorar a rehabilitación e os programas de fomento
138682
da autonomía das persoas afectadas e o apoio ás súas familias

ı 42385 (10/POC-006627)

Grupo Parlamentario de En Marea

138488
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Villares Naveira, Luis e Vázquez Verao, Paula
Sobre o coñecemento e falta de actuación por parte da Xunta de Galicia da situación no GES Terra
Chá e a investigación do accidente laboral ocorrido o pasado día 25 de novembro no que faleceu
138687
un operario en Begonte

ı 42386 (10/POC-006628)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o desenvolvemento por parte da Xunta de Galicia do plan Como na Casa nas residencias de
maiores
138690

ı 42393 (10/POC-006629)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións realizadas e pendentes de realizar polo Goberno galego ao respecto do acordo
do Parlamento sobre a localización, exhumación e traslado dos restos de vítimas do franquismo
138693

ı 42395 (10/POC-006630)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a colaboración do Goberno galego en actividades de investigación, divulgación, exhumación
e identiﬁcación das vítimas da fuga do Forte de Ezkaba e a da participación na Rede Interautonómica de Memoria Histórica
138697

ı 42397 (10/POC-006631)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en canto ao desenvolvemento da Lei de policía galega e a
demanda ao goberno central das competencias de tráﬁco, circulación de vehículos e seguridade
138701
cidadá

ı 42400 (10/POC-006632)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a valoración polo Goberno galego do resultado de vendas nas lonxas galegas no ano 2018
138709

ı 42402 (10/POC-006633)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración da multa da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) a once
empresas do sector da informática por actuar como un cártel na subministración de servizos ás
administracións e os contratos, concepto e cantidades que a Xunta de Galicia puidera ter asinado
138711
con elas

ı 42405 (10/POC-006634)

Grupo Parlamentario de En Marea

138489
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Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as medidas adoptadas pola Administración galega na investigación dos sinistros ocorridos
138715
no mar o pasado mes de decembro e o seu resultado

ı 42407 (10/POC-006635)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da presenza do galego na Administración de xustiza e as
medidas que prevé levar a cabo para incrementar o seu uso como lingua oﬁcial neste ámbito
138717

ı 42409 (10/POC-006636)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión e actuacións previstas por parte da Xunta de Galicia ao respecto da supresión ou rebaixa da peaxe na autovía AG 57 e a valoración da oportunidade do rescate da concesión 138720

ı 42417 (10/POC-006637)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración, previsións e actuacións realizadas por parte da Xunta de Galicia en relación á
creación dunha plataforma loxística intermodal para o transporte de mercadorías no Porto Seco
de Monforte
138724

ı 42428 (10/POC-006638)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para garantir a protección da serra do Galiñeiro
ante o interese empresarial de instalar un parque eólico
138728

ı 42430 (10/POC-006639)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións realizadas polo Goberno galego para a mellora da conexión ferroviaria entre
Vigo e Porto e o estado no que se atopa este proxecto
138732

ı 42439 (10/POC-006640)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego da incidencia da suba do prezo da electricidade e
as actuacións previstas ou levadas a cabo para a súa contención
138736

ı 42440 (10/POC-006641)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a opinión da Xunta de Galicia ao respecto das estatísticas do INE que aﬁrman que Galicia
medra por debaixo da media española dende 2010 a 2017 e as razóns que o xustiﬁcan 138740

138490
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ı 42446 (10/POC-006642)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración, as medidas e as actuacións realizadas e pendentes de realizar polo Goberno
galego en relación ao mantemento do emprego e a capacidade de produción nos Centros de Fe138742
rroatlántica en Galicia

ı 42453 (10/POC-006643)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento e medidas realizadas e a realizar pola Xunta de Galicia en aras de solucionar
os problemas que obrigaron a suspender a actividade do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia,
en Lugo
138748

ı 42466 (10/POC-006644)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o coñecemento por parte da Xunta de Galicia dos plans de Ferroatlántica de deslocalizar a
produción de ferromanganeso nas factorías galegas e as actuacións que ten previsto desenvolver
138752
para evitalo

ı 42499 (10/POC-006645)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 3 máis
Sobre as medidas adoptadas e que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para garantir a cobertura
das gardas polos especialistas correspondentes nas comarcas rurais galegas promovendo una atención sanitaria especializada e de proximidade para as persoas doentes
138754

ı 42383 (10/POC-006664)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da eﬁcacia da súa política de recursos humanos
para a atención primaria na última década e aquelas medidas que puido ter adoptado anteriormente en aras de mellorar a actual situación deste servizo
138758

ı 42425 (10/POC-006665)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os plans da Xunta de Galicia ao respecto da ampliación da depuradora dos Praceres tras o
posicionamento en contra do Pleno do Concello de Pontevedra e as alternativas previstas para so138760
lucionar os problemas de saneamento da ría de Pontevedra

138491

X lexislatura. Número 411. 15 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

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

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 42231 (10/POC-006571)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada circunvalación de Moaña, dentro do Programa de vías
de altas prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42232 (10/POC-006572)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a opinión do Goberno galego sobre a Proposta de plan plurianual das augas occidentais e
augas adxacentes na Unión Europea
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42234 (10/POC-006573)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego sobre a construción dunha residencia pública de maiores
no concello ourensán de Lobios
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42235 (10/POC-006574)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada circunvalación Gondomar leste, dentro do Programa de
vías de altas prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42237 (10/POC-006575)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada variante da Silva, dentro do Programa de vías de altas
prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 42238 (10/POC-006576)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada conexión Meirama-N-550-AC-542, dentro do Programa
de vías de altas prestacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42242 (10/POC-006577)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que levou a cabo o Goberno galego para dar cumprimento ao acordo unánime
do Parlamento de Galicia do 27 de setembro, referido á situación das autoescolas galegas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42260 (10/POC-006578)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego en relación co investimento de 218 millóns de euros
anunciada por Endesa na central das Pontes
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42263 (10/POC-006579)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre a valoración que fai a Consellería de Economía, Emprego e Industria dos datos que achega
para Galicia a última Enquisa de poboación activa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42265 (10/POC-006580)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para impulsar a responsabilidade social empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42267 (10/POC-006581)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre a evolución da contratación indeﬁnida e a xornada completa en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42268 (10/POC-006582)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as actuacións que se están a desenvolver na mellora do Servizo Público de Emprego de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 42271 (10/POC-006583)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do Programa de unidades mixtas de investigación
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42273 (10/POC-006585)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para mellorar o transporte ferroviario
entre Ourense e A Coruña e Santiago de Compostela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42277 (10/POC-006586)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Pérez, Moisés e 6 máis
Sobre as iniciativas que se pretenden desenvolver na Business Factory Auto de proxectos innovadores da automoción de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42279 (10/POC-006587)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Pérez, Moisés e 6 máis
Sobre as medidas que está a desenvolver o Goberno galego para reforzar e mellorar a formación
dos traballadores da automoción
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42282 (10/POC-006588)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a mellora das condicións de traballo no sector público e o aumento da estabilidade laboral así como para a loita contra o desemprego
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42283 (10/POC-006589)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
Sobre a previsión do Goberno galego de medidas para conseguir estabilidade no emprego no sector
turístico
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42291 (10/POC-006590)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o Centro de Saúde do Couto na cidade de Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 42294 (10/POC-006591)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia sobre o proxecto do novo polo tecnolóxico da Coruña
Cidade das TIC, impulsado pola Universidade da Coruña en colaboración co Clúster TIC Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42302 (10/POC-006592)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre os problemas derivados da recollida das augas pluviais nos diferentes tramos do corredor
do Morrazo e as medidas adoptadas para evitalos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42307 (10/POC-006593)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación do sistema ﬁnanceiro galego logo da compra do Banco Caixa Geral por parte de
Abanca
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42309 (10/POC-006594)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a demanda de aplicación de coeﬁcientes redutores da idade de xubilación para os traballadores e as traballadoras do sector naval
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42311 (10/POC-006595)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre os resultados das políticas públicas orientadas a fomentar a natalidade e a mudar a pirámide
demográﬁca en Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42312 (10/POC-006596)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación da industria electrointensiva en Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42314 (10/POC-006597)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación da débeda pública galega
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 42315 (10/POC-006598)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o proceso da sentenza pronunciada polo Tribunal Supremo respecto do imposto hipotecario
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42319 (10/POC-006600)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas para reducir o prezo da electricidade
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42321 (10/POC-006601)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación coa denominada taxa rosa
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42322 (10/POC-006602)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a demanda da redución do IVE sobre os produtos de hixiene íntima e o cumprimento do Goberno galego das demandas ao respecto emanadas da Cámara galega
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42323 (10/POC-006603)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas ﬁscais e tributarias encamiñadas á protección das familias monoparentais
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42324 (10/POC-006604)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a satisfacción das demandas das plataformas de emigrantes retornados en relación coa tributación das súas pensións e sobre o cumprimento dos acordos plenarios na materia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42326 (10/POC-006605)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coas centrais hidráulicas que teñen a súa concesión caducada
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42327 (10/POC-006606)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

138496

X lexislatura. Número 411. 15 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da evolución da situación de Alcoa na Coruña e as actuacións previstas ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42329 (10/POC-006607)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación da industria de transformación da madeira na comarca de Ferrolterra
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42331 (10/POC-006608)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as causas da demora da construción de fragatas na ría de Ferrol e as actuacións que prevé
a Xunta de Galicia ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42332 (10/POC-006609)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que prevé adoptar o Goberno galego fronte ás agresivas políticas comerciais e
os abusos das entidades ﬁnanceiras
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42333 (10/POC-006610)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións realizadas polo Goberno galego ante o Goberno central en relación coa industria mineira de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42335 (10/POC-006611)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións laborais e de seguridade industrial e laboral nas obras do AVE no territorio galego, con especial atención a Ourense, e as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42337 (10/POC-006612)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a necesidade dunha tarifa eléctrica galega que teña en conta a nosa condición de produtores
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42339 (10/POC-006613)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do I Programa galego de muller e ciencia 2008-2012 e o seguimento do II Programa galego de muller e ciencia 2016-2020
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42341 (10/POC-006614)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o impulso do autoconsumo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42344 (10/POC-006615)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as verteduras incontroladas no río Barbaña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42345 (10/POC-006616)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as verteduras incontroladas no río Barbaña
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42348 (10/POC-006617)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o estado, a data de vixencia e o cumprimento das cláusulas sociais nas concesións dos saltos
hidroeléctricos existentes en Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42350 (10/POC-006618)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as axudas, as subvencións e os convenios de colaboración establecidos pola Xunta de Galicia
con diversas empresas do sector da automoción
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42352 (10/POC-006619)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da suﬁciencia do marco regulador e protector das verteduras de residuos nucleares nas proximidades da costa galega
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42354 (10/POC-006620)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego do estado do sector do biodiésel en Galicia, así como das actuacións realizadas e pendentes de executar para dinamizar este sector e as enerxías renovables
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42356 (10/POC-006621)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os plans do Goberno galego para o desenvolvemento da transición enerxética en Galicia, a
avaliación da situación das centrais térmicas galegas e a posición da Xunta de Galicia no relativo á
coordinación co Estado e a Unión Europea sobre esta materia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42374 (10/POC-006622)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia ao respecto da avaliación e reparación das deﬁciencias denunciadas polos profesionais e usuarios do Centro de Saúde do Couto, en Ourense, e as actuacións
levadas a cabo para solicitar á empresa construtora do centro a reparación das deﬁciencias que lle
puideran ser atribuídas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42376 (10/POC-006623)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a xestión por parte da Xunta de Galicia do persoal, instalacións e prestación de servizos no
Hospital de Monforte e a execución do plan de renovación deste centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42377 (10/POC-006624)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia do funcionamento da Fundación Galega para o
Impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia (FUNGA)
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42378 (10/POC-006625)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o coñecemento por parte da Xunta de Galicia das deﬁciencias de climatización e accesibilidade do Centro de Saúde de Escairón e as previsións ao respecto do novo centro de saúde do Saviñao
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42379 (10/POC-006626)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia de diversas medidas destinadas a coñecer a incidencia do dano cerebral adquirido en Galicia, mellorar a rehabilitación e os programas de fomento
da autonomía das persoas afectadas e o apoio ás súas familias
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42385 (10/POC-006627)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Vázquez Verao, Paula
Sobre o coñecemento e falta de actuación por parte da Xunta de Galicia da situación no GES Terra
Chá e a investigación do accidente laboral ocorrido o pasado día 25 de novembro no que faleceu
un operario en Begonte
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42386 (10/POC-006628)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o desenvolvemento por parte da Xunta de Galicia do plan Como na Casa nas residencias de
maiores
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42393 (10/POC-006629)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións realizadas e pendentes de realizar polo Goberno galego ao respecto do acordo
do Parlamento sobre a localización, exhumación e traslado dos restos de vítimas do franquismo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42395 (10/POC-006630)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a colaboración do Goberno galego en actividades de investigación, divulgación, exhumación
e identiﬁcación das vítimas da fuga do Forte de Ezkaba e a da participación na Rede Interautonómica de Memoria Histórica
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42397 (10/POC-006631)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en canto ao desenvolvemento da Lei de policía galega e a
demanda ao goberno central das competencias de tráﬁco, circulación de vehículos e seguridade
cidadá
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42400 (10/POC-006632)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a valoración polo Goberno galego do resultado de vendas nas lonxas galegas no ano 2018
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42402 (10/POC-006633)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración da multa da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) a once empresas do sector da informática por actuar como un cártel na subministración de servizos ás administracións e os contratos, concepto e cantidades que a Xunta de Galicia puidera ter asinado con elas
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42405 (10/POC-006634)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as medidas adoptadas pola Administración galega na investigación dos sinistros ocorridos
no mar o pasado mes de decembro e o seu resultado
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 42407 (10/POC-006635)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da presenza do galego na Administración de xustiza e as
medidas que prevé levar a cabo para incrementar o seu uso como lingua oﬁcial neste ámbito
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42409 (10/POC-006636)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión e actuacións previstas por parte da Xunta de Galicia ao respecto da supresión ou
rebaixa da peaxe na autovía AG 57 e a valoración da oportunidade do rescate da concesión
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42417 (10/POC-006637)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración, previsións e actuacións realizadas por parte da Xunta de Galicia en relación á
creación dunha plataforma loxística intermodal para o transporte de mercadorías no Porto Seco
de Monforte
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42428 (10/POC-006638)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para garantir a protección da serra do Galiñeiro
ante o interese empresarial de instalar un parque eólico
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 42430 (10/POC-006639)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións realizadas polo Goberno galego para a mellora da conexión ferroviaria entre
Vigo e Porto e o estado no que se atopa este proxecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42439 (10/POC-006640)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego da incidencia da suba do prezo da electricidade e
as actuacións previstas ou levadas a cabo para a súa contención
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42440 (10/POC-006641)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a opinión da Xunta de Galicia ao respecto das estatísticas do INE que aﬁrman que Galicia
medra por debaixo da media española dende 2010 a 2017 e as razóns que o xustiﬁcan
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42446 (10/POC-006642)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración, as medidas e as actuacións realizadas e pendentes de realizar polo Goberno
galego en relación ao mantemento do emprego e a capacidade de produción nos Centros de Ferroatlántica en Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42453 (10/POC-006643)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento e medidas realizadas e a realizar pola Xunta de Galicia en aras de solucionar os
problemas que obrigaron a suspender a actividade do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia, en Lugo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42466 (10/POC-006644)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o coñecemento por parte da Xunta de Galicia dos plans de Ferroatlántica de deslocalizar a
produción de ferromanganeso nas factorías galegas e as actuacións que ten previsto desenvolver
para evitalo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42499 (10/POC-006645)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Rodríguez Estévez, David e 3 máis
Sobre as medidas adoptadas e que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para garantir a cobertura
das gardas polos especialistas correspondentes nas comarcas rurais galegas promovendo una atención sanitaria especializada e de proximidade para as persoas doentes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42383 (10/POC-006664)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da eﬁcacia da súa política de recursos humanos
para a atención primaria na última década e aquelas medidas que puido ter adoptado anteriormente en aras de mellorar a actual situación deste servizo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42425 (10/POC-006665)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os plans da Xunta de Galicia ao respecto da ampliación da depuradora dos Praceres tras o
posicionamento en contra do Pleno do Concello de Pontevedra e as alternativas previstas para solucionar os problemas de saneamento da ría de Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, Abel Losada Álvarez e María Luisa Pierres
López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1º) Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha
concepción estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da
competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns.
2º) Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.
3º) Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando
desenvolvemento económico coa preservación do medio ambiente.

o

4º) Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.
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Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.
O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.
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O certo é que dentro da planificación existente figura a circunvalación de Moaña
cunha lonxitude de 3,6 km, un orzamento de 5.462.026 € e un horizonte temporal
que sitúa o remate desta actuación no ano 2015.
Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a circunvalación de
Moaña se refire, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada circunvalación de Moaña?
2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2015?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 5.462.026 €
ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Paz do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 12:06:27
Abel Fermín Losada Álvarez na data 28/12/2018 12:06:34
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María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 12:06:42
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marían García Míguez, Martin Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.
O Pleno do Parlamento Europeo sometía a votación a finais de outubro a proposta de
xestión para as poboacións demersais das augas occidentais, tanto da área norte coma
do sur, para os vindeiros anos. A continuación, entrará nunha fase de trílogos antes da
súa aprobación definitiva.
Estamos a falar dunha proposta da Comisión que contempla un plan plurianual que
responde a unha dobre necesidade: unha maior previsibilidade das decisións de
xestión, gracias a unha programación a longo prazo, e por outra banda, unha toma en
consideración das especificidades e as contribucións das partes interesadas mediante
un enfoque rexional.
As augas occidentais comprenden unha zona do Atlántico Nororiental que inclúe as
augas ao oeste de Escocia e Irlanda, o Mar Céltico, o Mar de Irlanda, o Canal da
Mancha e o Golfo de Vizcaya, as augas ibéricas e as que rodean as Azores, Madeira e
Canarias.
Son moitas as frotas pesqueiras que faenan nesa zona, nomeadamente as de Bélxica,
Francia, Alemaña, Irlanda, Países Baixos, Portugal, España e o Reino Unido.
En definitiva, trátase dun caladoiro que conta con especies moi comerciais, como
bacallau, pescada, solla, cigala, rape ou galos, que representaron un total de 368.000
toneladas en 2017 e un valor de primeira venda en torno a 1.400 millóns de euros.
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Por outra banda, dáse como probable que esta decisión adoptada por parte da Unión
Europea garde estreita relación co debate xerado en torno á saída do Reino Unido do
ámbito da Unión Europea e as consecuencias que este feito poida ter para o sector
pesqueiro comunitario que faena en augas do Atlántico Nororiental.
Ante todo o sinalado anteriormente, os deputados e deputadas asinantes formula a
seguinte pregunta oral en comisión:
-Cal é a opinión do Goberno galego sobre a Proposta do Plan Plurianual das augas
occidentais e augas adxacentes?
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018.
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2018 12:10:08
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 12:10:25
Martín Fernández Prado na data 28/12/2018 12:10:35
Alberto Pazos Couñago na data 28/12/2018 12:10:47
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 12:11:01
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 12:11:39
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Daniel Vega Pérez na data 28/12/2018 12:11:47
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio Torrado
Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O envellecemento poboacional constitúe unha realidade e singular característica
para Galicia, que irá en aumento nos próximos anos, sen que teña para moitas das
persoas maiores unha axeitada resposta por parte dos poderes públicos e en
concreto por parte da Comunidade Autónoma, competente en materia de servicios
sociais que inclúe ás políticas de familia, benestar social, inclusión social,
servicios comunitarios, atención ás persoas con discapacidade e ás persoas
maiores.
O informe publicado recentemente polo Consello de Contas sobre “O gasto
público autonómico en centros residenciais para persoas maiores e persoas con
discapacidade”. sinala nas súas conclusións que a ratio de prazas residenciais en
Galicia é inferior á media estatal, e sitúase moi por debaixo do recomendado pola
OMS, producíndose ademais nestes últimos anos un maior incremento das prazas
privadas (na actualidade o 65 % do total das prazas ofertadas) en detrimento das
xestionadas directamente pola Administración autonómica.
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Esta aposta do goberno de Feijoo pola privatización de servizos públicos amósase
tamén na fiscalización que o Consello de Contas realizou dos gastos de
funcionamento dos centros públicos, que descenden desde o ano 2012 a pesar de
que o número de prazas residenciais permaneceu case inalterable, así como o dos
gastos de persoal das residencias xestionadas pola Xunta de Galicia, que
experimentaron un descenso dun 7,1 % no exercicio 2015 con respecto ao
exercicio 2010, debido ás medidas de contención para corrixir o déficit público e
a non cobertura das ausencias nas xornadas mediante contratacións temporais.
Todo elo cando a pesares de que son numerosas as persoas maiores que en
Galicia demandan unha praza residencial, pero non poden ter acceso á mesma e
dadas as cifras demográficas, serán máis no futuro inmediato. Así para dentro de
quince anos, no 2031, o IGE prevé que existan da orde de 780.000 persoas de 65
ou máis anos, un aumento superior ao 17 % con respecto ás cifras actuais. Sen
que a planificación da Xunta de Galicia pareza ter en conta tales previsións de
acontecementos a curto e medio prazo, senón que, ao contrario: mantén un
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inaceptable e moi considerable retraso ao respecto das actuacións que debera
levar adiante co obxecto de facer fronte a esta importante carencia pública.
Unha das comarcas que presenta un maior índice de envellecemento é a da Baixa
Limia, en Ourense, onde segundo datos do IGE do ano 2017, a poboación maior
de 64 anos representa o 45 % do total. Tendo en conta esta situación, a veciñanza
e o PSdeG leva moitos anos reclamando a posta en marcha dunha residencia
pública no concello de Lobios, situado na Baixa Limia. Esta ten sido unha
promesa electoral do PP recorrente, que ata o de agora, e despois de máis de nove
anos de goberno de Feijoo, segue sen concretarse por parte da Consellería de
Política Social.
Recentemente tiñamos coñecemento, a través dos medios de comunicación de
que a Deputación de Ourense, o Concello de Lobios e a Fundación San Rosendo
asinaran un convenio a tres bandas para construír una residencia de maiores de
oitenta prazas. Segundo se comunicou, o Concello porá os terreos, a Deputación
aportará 400.000 euros para as obras, e a Fundación promoverá a construción e
xestionará o servizo.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
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1. Ten previsto o Goberno galego construír unha residencia pública de
maiores no concello ourensá de Lobios?
2. En caso de renunciar á posta en marcha deste proxecto, a que se debe?
3. Vai participar a Xunta de Galicia na construción e/ou xestión da residencia
de maiores anunciada recentemente pola Deputación de Ourense, o
Concello de Lobios e a Fundación San Rosendo?
4. Púxose en contacto a Deputación de Ourense ou o Concello de Lobios coa
Xunta de Galicia para solicitar apoio económico a este proxecto?
5. En caso afirmativo, cal vai a ser a dotación orzamentaria que vai dedicar?
6. Considera a Xunta de Galicia que coa posta en marcha desta residencia
privada, se vai cubrir a necesidade de asistencia aos maiores da comarca da
Baixa Limia?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 27/12/2018 17:17:01
Raúl Fernández Fernández na data 27/12/2018 17:17:08
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Julio Torrado Quintela na data 27/12/2018 17:17:12
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, Abel Losada Álvarez e María Luisa Pierres
López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido como plan
MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1º) Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.
2º) Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.
3º) Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.
4º) Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.
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Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados. Á súa
vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se atopan as vías
de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de maior entidade que
comunican a comunidade autónoma co resto de España e Portugal, así como as
principais áreas metropolitanas entre si, conformando este grupo autoestradas, autovías,
corredores e vías para automóbiles.
O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que existía
(segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os itinerarios de nova
construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías de circulación con deseño
desdobrable para transformalas en autovías cando o tráfico así o demandase e de lograr
que o 80 % da poboación de Galicia se situase a menos de 10 minutos dunha VAP.
O certo é que dentro da planificación existente figura a circunvalación Gondomar leste
cunha lonxitude de 1,9 km, un orzamento de 3.695.217 € e un horizonte temporal que
sitúa o remate desta actuación no ano 2015.
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Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a circunvalación Gondomar
leste se refire, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada Circunvalación Gondomar Leste?
2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2015?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 3.695.217 € ou a
dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude desa
modificación?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 12:07:11
Abel Fermín Losada Álvarez na data 28/12/2018 12:07:18
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María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 12:07:30
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Begoña Rodríguez
Rumbo, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1º) Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.
2º) Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.
3º) Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.
4º) Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.

CSV: REXISTRO-8iVYOg1Kw-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.
O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
138513

O certo é que dentro da planificación existente figura a variante da Silva cunha
lonxitude de 1,9 km, un orzamento de 5.700.0000 € e un horizonte temporal que
sitúa o remate desta actuación no ano 2020.
Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que á variante da Silva se
refire, este os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas:
1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada variante da Silva?

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2020?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 5.700.000 €
ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 12:08:03
María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 12:08:10
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 28/12/2018 12:08:16
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Begoña Rodríguez
Rumbo, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1ª) Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.
2ª) Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.
3ª) Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.
4ª) Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.
Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
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Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a comunidade autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.
O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.
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O certo é que dentro da planificación existente figura a Conexión Meirama - N550 -AC-542 cunha lonxitude de 4,8 km, un orzamento de 11.760.000 € e un
horizonte temporal que sitúa o remate desta actuación no ano 2015.

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que á Conexión Meirama N-550 -AC-542 se refire, o deputado e as deputadas que asinan formulan as
seguintes preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada Conexión Meirama - N-550 AC-542?
2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2015?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 11.760.000
€ ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 12:08:35
María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 12:08:42
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 28/12/2018 12:08:48
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 3ª, relativa á situación das autoescolas galegas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 27 de setembro de 2017 o Bloque Nacionalista Galego defendeu no
Pleno do Parlamento galego unha Proposición non de lei relativa á situación límite de
moitas autoescolas galegas diante da folta de persoal examinador e ás actuacións que
debía levar a cabo a Xunta de Galiza para paliar o seu impacto económico e buscar unha
saída.
Grazas á xenerosidade e vontade de diálogo dos demais grupos parlamentares
foi posíbel aprobar unha transacción con seguinte texto:
“O Parlamento de Galiza acorda instar á Xunta de Galiza a:

CSV: REXISTRO-jqDE6aCax-4
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1. Avaliar, en diálogo cos sectores afectados, o impacto da crise derivada dos
conflitos coa Dirección Xeral de Tráfico e a necesidade de impulsar medidas fiscais e
económicas para evitar o peche de pequenas e medianas empresas e o despedimento de
traballadores e traballadoras.
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2. Dirixirse ao Goberno Central para demandarlle a atención e negociación cos
traballadores e traballadoras do persoal examinador de tráfico de cara a buscar un
consenso.
3. demandar do Goberno central a transferencia das competencias en materia de
tráfico e seguranza vial.”
Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos fundamental desde entón
que estas demandas sexan atendidas con urxencia e dilixencia por parte do executivo
galego e lamentamos que non foran desenvolvidas no seu conxunto.
Máis aínda, hai que recordar que a finais de 2018 o colectivo de examinadores e
examinadoras anunciaba e puña en práctica novas mobilizacións que puñan outra vez
nunha situación de alerta o sector no noso país. Posteriormente, no BOE do 27 de
decembro de 2018 publicábase o Real Decreto-lei 24/2018 polo que se aproban medidas
urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público. No seu artigo 21
referente á limitación do gasto na Administración Xeral do Estado estabelécese que
calquera nova actuación que propoñan os departamentos ministeriais non poderá supor
un aumento neto dos gastos de persoal, pero exceptúase desta prohibición, entre outras,
as medidas necesarias para «dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión de
Presupuestos del Congreso de los Diputados de 16 de mayo de 2018 en relación con el
colectivo de examinadores de tráfico» cuestión que minoraría os riscos de novos paros
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no 2019. Porén, cómpre recordar que as consecuencias da falta de vontade negociadora
do goberno central durante 2017 levou a unha situación límite a moitas autoescolas
galegas que aínda deben recuperarse e polo tanto este sector debe continuar baixo a
protección do goberno galego.
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Por estes motivos, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral na
comisión 3ª:

Que actuacións levou a cabo o goberno galego para dar cumprimento ao acordo
unánime do Parlamento galego no 27 de setembro referido á situación das autoescolas
galegas?
Cantas veces e con que contido se dirixiu o goberno galego ao goberno central
con motivo de dar saída á folga do persoal examinador?
Que medidas fiscais ou económicas adoptou o goberno galego para minorar o
impacto da situación de crise que están a vivir as autoescolas galegas? Con que
previsión orzamentaria? E temporal?
De ter xa desenvolvido o goberno galego estas actuacións, pode facer unha
avaliación do número de autónomos e autónomas ou autoescolas adscritas ás mesmas?
Cal é a súa valoración?
Cantas veces e con que contido se dirixiu o goberno galego ao goberno central
con motivo de transferir a competencia en materia de tráfico e seguranza vial?
Desenvolveu o goberno galego algunha actuación para evitar un novo veto por parte do
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Estado?

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
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 12:38:21

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 12:38:26

Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 12:38:28

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 12:38:30
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Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 12:38:32

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 12:38:34
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A Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, María Antón Vilasánchez, Sandra Vázquez Domínguez,
Marta Nóvoa Iglesias, Moisés Blanco Paradelo, Moisés Rodríguez Pérez e Cristina
Romero Fernández, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Desde o Grupo Parlamentario Popular reiteramos en numerosas ocasións o noso
compromiso coa actividade económica e industrial como garantía de xeración de
riqueza na nosa terra. Por este motivo apoiamos a instalación de empresas no noso
territorio e os plans de inversión das mesmas destinados a consolidar a súa produción
e os postos de traballo.
O consello de administración de Endesa aprobou acometer os traballos de adaptación
da planta das Pontes á Directiva de Emisións Industriais (DEI) da Unión Europea, que
requerirá dunha inversión de 218 millóns de euros. Con este proxecto, a intención da
eléctrica é prolongarlle a vida útil outros vinte anos, ademais de reducir
substancialmente as súas emisións.
En concreto, as medidas a implantar consisten na mellora da desulfuración e a
desnitrificación no proceso de xeración de electricidade. Segundo o publicado, con esta
intervención, reducirase nun 80 % as emisións de dióxido de azufre e o 60 % as de
óxido de nitróxeno. Deste xeito, avanzouse que comezarán este mesmo ano a obra, e
que se prolongarán durante catro exercicios, ata xuño de 2020.
Na pasada vaga de frío e seca propiciada polo prolongado anticiclón de comezos de
ano, as centrais galegas que utilizan carbón traballaron a pleno rendemento debido ao
baixo aporte ao pool eléctrico das eólicas e hidráulicas.
Por todo o exposto, os deputados asinantes
Comisión:

formulan a seguinte pregunta

en
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Que valoración fai o Goberno galego sobre a inversión de 218 millóns de euros
anunciada por Endesa na central das Pontes?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 12:38:05
Maria Antón Vilasánchez na data 28/12/2018 12:38:20
Sandra Vázquez Dominguez na data 28/12/2018 12:38:26
Marta Novoa Iglesias na data 28/12/2018 12:38:34
Moisés Blanco Paradelo na data 28/12/2018 12:38:42
Moisés Rodríguez Pérez na data 28/12/2018 12:38:51
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Cristina Isabel Romero Fernández na data 28/12/2018 12:39:02

138522

Á Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Sandra Vázquez Domínguez, Encarna Amigo Díaz,
Marián García Míguez, Aurelio Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral e Raquel Arias Rodríguez,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo, 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
Desde o Grupo Parlamentario Popular cremos que a creación de emprego e a
consolidación do crecemento económico seguen a ser os principais obxectivos desta
lexislatura, logo dos difíciles anos de recesión.
Dentro desta preocupación xenérica, consideramos que as administracións deben estar
especialmente vixiantes e apoiar a contratación en colectivos sensibles como os
parados de longa duración, a xente nova ou as mulleres, que maioritariamente teñen
barreiras de entrada ao mercado laboral máis acusadas.
Por iso, debemos estar pendentes da evolución das taxas de desemprego, ocupación
e afiliacións á Seguridade Social. Sen dúbida, debemos celebrar que Galicia encadee
xa moitos trimestres de evolución favorable dos datos de emprego, pero tamén ser
conscientes das particularidades do mercado laboral galego e as carencias que
presente, para que as actuacións do goberno sexan o máis axeitadas posible ás
necesidades dos cidadáns.
Por todo o exposto, os deputados asinantes
Comisión:

formulan a seguinte pregunta en

Que valoración fai a Consellería de Economía, Emprego e Industria dos datos que
achega para Galicia a última Enquisa de Poboación Activa?

Santiago de Compostela 28 de decembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 12:40:45
Sandra Vázquez Dominguez na data 28/12/2018 12:40:53
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María Encarnación Amigo Díaz na data 28/12/2018 12:41:01
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 12:41:07
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 28/12/2018 12:41:15
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 12:41:21
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 28/12/2018 12:41:34
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 12:41:43
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Raquel Arias Rodríguez na data 28/12/2018 12:41:51
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Á Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Encarnación Amigo Díaz, Marián García Míguez, Aurelio
Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya
Salorio Porral, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª Sanidade, Política
Social e Emprego.
Desde o Grupo Popular temos expresado desde sempre o noso compromiso coa
actividade económica e a creación de oportunidades de crecemento e emprego en
Galicia.
A creación dun tecido produtivo o máis forte posible é unha garantía de futuro para a
nosa Comunidade, en tanto que contribúe de xeito decisivo á fixación de poboación, ao
desenvolvemento da sociedade e á mellora da calidade de vida dos galegos e das
galegas.
Neste contexto, tamén cremos que as empresas deben ser conscientes do papel que
xogan como axente social. Por iso, é fundamental que estas desenvolvan os
postulados da denominada Responsabilidade Social Empresarial (RSE), entendida
como unha contribución voluntaria ao desenvolvemento sustentable e á busca de
solucións para unha sociedade mellor na contorna na que se instalan desde unha
perspectiva económica, medioambiental e de solidaridade.
As empresas que poñen en funcionamento proxectos de RSE fano desde ámbitos tan
diferentes como o da mellora dos procesos de produción para ser máis respectuosos
coa calidade do aire ou a auga ata a participación en iniciativas de relevancia social,
pasando polo estreitamento da relación con outras empresas e grupos de interese da
contorna, ou o compromiso coa creación de emprego de calidade.
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Os programas de RSE adoitan relacionarse con grandes empresas, acotío cunha orixe
que é allea ao territorio no que se atopan instaladas. Mais desde o Grupo Popular
entendemos que todas as empresas se deben implicar neste tipo de accións,
integrándose na sociedade e contribuíndo a un desenvolvemento integral da mesma.

138525

Para acadar este obxectivo, é necesario que as administracións públicas apoien ás
empresas, especialmente as máis pequenas, que queiran iniciar este tipo de iniciativas,
dotándoas das ferramentas e da información necesarias para ser máis útiles e amosar
un compromiso máis intenso cos lugares nos que se atopan.
por todo elo, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que medidas está a adoptar a Xunta de Galicia para impulsar a Responsabilidade
Social Empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 12:43:59
María Encarnación Amigo Díaz na data 28/12/2018 12:44:07
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 12:44:12
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 28/12/2018 12:44:18
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 12:44:25
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 28/12/2018 12:44:33
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 12:44:41
Raquel Arias Rodríguez na data 28/12/2018 12:44:47
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Sandra Vázquez Dominguez na data 28/12/2018 12:44:54
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A Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Aurelio
Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya
Salorio Porral, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
Desde o Grupo Parlamentario Popular temos manifestado que a situación económica e
a evolución do desemprego estiveron entre as nosas preocupacións centrais tanto no
peor escenario da recesión económica como no actual panorama de recuperación.
A crise, agravada polas políticas socialistas de negación da mesma a nivel estatal e
autonómico, tivo en España e en Galicia un efecto devastador de destrución de postos
de traballo. Así, a prioridade das administracións pasou a ser recuperar os niveis de
emprego previos a 2008 e flexibilizar o noso ríxido mercado laboral.
Logo de catro anos de crecemento económico e caída do desemprego de xeito
practicamente ininterrompido, os populares consideramos como un dos obxectivos
prioritarios que tanto os novos empregos como os contratos asinados con anterioridade
sexan da maior calidade posible.
Unha das debilidades do noso sistema laboral aínda é o excesivo número de contratos
a tempo parcial e temporais, que en moitas ocasións non contribúen a dar a
estabilidade que aos traballadores lles gustaría.
Por iso, consideramos que o nivel de contratación indefinida e a tempo completo é un
indicador que pode dar unha idea da consolidación da recuperación económica para as
nosas familias.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
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Cal está a ser a evolución da contratación indefinida e a xornada completa en Galicia?
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 12:47:06
María Encarnación Amigo Díaz na data 28/12/2018 12:47:15
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 12:47:21
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 28/12/2018 12:47:27
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 12:47:33
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 28/12/2018 12:47:40
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 12:47:48
Raquel Arias Rodríguez na data 28/12/2018 12:47:54
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Sandra Vázquez Dominguez na data 28/12/2018 12:48:01
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A Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Aurelio
Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya
Salorio Porral, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
Desde o Grupo Parlamentario Popular temos incidido durante as últimas lexislaturas en
que unha das nosas principais preocupacións era a da mellora da situación económica.
Nomeadamente, a evolución das cifras do emprego centrou moitos dos esforzos das
administracións nos últimos anos, logo dunha crise que destruíu millóns de postos de
traballo en toda España.
Logo de catro anos de crecemento económico e caída do desemprego de xeito
practicamente ininterrumpido, os populares consideramos como un dos obxectivos
prioritarios que tanto os novos empregos como os contratos asinados con anterioridade
sexan da maior calidade posible.
Neste sentido, cremos fundamental a labor do Servizo Público de Emprego de Galicia
como mediador necesario entre as empresas e os traballadores que buscan un posto
de traballo.
Cun mercado cambiante e cos novos desafíos que supón a mudanza do noso modelo
produtivo en numerosos aspectos, é fundamental que os galegos conten cuns servizos
de emprego áxiles, adaptados ás súas necesidades e, por tanto efectivos.
Consideramos que é un deber de todas as administracións cooperar na redución do
desemprego e, na medida do posible, na mellora e modernización de todos os servizos
públicos para conseguir que os cidadáns teñan o mellor acceso ao mercado laboral.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
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Que actuacións se están a desenvolver na mellora do Servizo Público de Emprego de
Galicia?
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 12:48:38
María Encarnación Amigo Díaz na data 28/12/2018 12:48:45
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 12:48:52
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 28/12/2018 12:48:58
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 12:49:03
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 28/12/2018 12:49:10
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 12:49:18
Raquel Arias Rodríguez na data 28/12/2018 12:49:24
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Sandra Vázquez Dominguez na data 28/12/2018 12:49:31
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A Mesa do Parlamento

Moisés Blanco Paradelo, María Antón Vilasánchez, Moisés Rodríguez Pérez,
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel Tellado Filgueira

e

Sandra Vázquez Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio, Turismo.

Unha das primeiras iniciativas activada no marco da RIS3 foi o programa de Unidades
Mixtas, no que se combinan o impulso á colaboración entre empresas e centros de
coñecemento co obxectivo de atraer capital privado á innovación galega.
Ao longo destes anos, as unidades de innovación demostraron que non só supoñen a
oportunidade de desenvolver as capacidades dos centros galegos ao servizo do sector
produtivo en áreas punteiras, senón tamén a mellora da competitividade das PEMES
galegas polas opcións que se abren para a transferencia de coñecemento en sectores
estratéxicos, pero, ademais, polo efecto tractor que teñen as empresas fortes que
interveñen.
A Axencia Galega de Innovación (GAIN) vén de resolver a terceira edición da
convocatoria para a posta en marcha e consolidación de Unidades Mixtas de
Investigación(UMI).
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Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Comisión:

Cal é a valoración do Goberno desde o inicio do programa de Unidades Mixtas de
Investigación?
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Moisés Blanco Paradelo na data 28/12/2018 12:50:14
Maria Antón Vilasánchez na data 28/12/2018 12:50:21
Moisés Rodríguez Pérez na data 28/12/2018 12:50:36
Marta Novoa Iglesias na data 28/12/2018 12:50:45
Cristina Isabel Romero Fernández na data 28/12/2018 12:50:52
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 12:51:00
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Sandra Vázquez Dominguez na data 28/12/2018 12:51:09
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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
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na 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,
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 as seguintes preguntas para a súa resposta oral
na comisión 2ª:

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
CSV: REXISTRO-AmusCph9G-9
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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
CSV: REXISTRO-AmusCph9G-9
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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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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 12:49:43

María Montserrat Prado Cores na data 28/12/2018 12:49:49

Ana Pontón Mondelo na data 28/12/2018 12:49:51

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/12/2018 12:49:53

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2018 12:49:55
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 12:49:57
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Á Mesa do Parlamento
Moisés Rodríguez Pérez, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo,
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel Tellado Filgueira e
Sandra Vázquez Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 6ª; Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Fai uns meses, coñeciamos a existencia da chamada Business Factory Auto (BFA), a
aceleradora de proxectos innovadores da automoción de Galicia, operativa ao 100% no
Parque Empresarial de Porto do Molle (Nigrán).
Unha aceleradora de empresas debería contribuír a aspectos de mellora da
competitividade do sector como instrumento de desenvolvemento da innovación e da
creación de novo valor para as empresas. Entendemos que a BFA trata de poñer en
marcha procedementos que transformen ideas en proxectos empresariais de éxito. Así
sumaríase a outras iniciativas como a unidade mixta de innovación de PSA co CTAG
(con proxectos como o Mobile Lab) ou a adaptación á fábrica 4.0, iniciativas que, xunto
cos lanzamentos dos novos vehículos, sumarán unha elevada inversión ata o 2020.
Sabemos que os obxectivos dunha aceleradora de empresas son os de consolidar a
actividade do sector no territorio e polo tanto reter e atraer talento.
Dada a importancia do sector da automoción en Galicia, un sector que supón o 32% da
facturación industrial de toda a Comunidade Autónoma, gustaríanos coñecer en
profundidade algúns asuntos referentes á BFA.
Por todo elo, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
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Que iniciativas se pretenden desenvolver na chamada Business Factory Auto (BFA) de
proxectos innovadores da automoción de Galicia?
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
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Moisés Rodríguez Pérez na data 28/12/2018 12:53:09
Maria Antón Vilasánchez na data 28/12/2018 12:53:18
Moisés Blanco Paradelo na data 28/12/2018 12:53:25
Marta Novoa Iglesias na data 28/12/2018 12:53:31
Cristina Isabel Romero Fernández na data 28/12/2018 12:53:37
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 12:53:45
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Sandra Vázquez Dominguez na data 28/12/2018 12:53:52
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A Mesa do Parlamento
Moisés Rodríguez Pérez, Miguel Tellado Filgueira, María Antón Vilasánchez,
Moisés Blanco Paradelo, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández e
Sandra Vázquez Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para súa
resposta oral na Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
No programa electoral có que o Partido Popular de Galicia obtivo a confianza
maioritaria dos galegos en setembro de 2016, adquirimos o compromiso de “Adaptar a
formación ás necesidades do mercado laboral e as exixencias dos sectores
emerxentes e á industria 4.0”.
Un destes sectores é o da automoción. Todos somos conscientes da súa importancia e
da necesidade de seguir sumando esforzos para dar unha resposta coordinada ao reto
da dixitalización nesta industria para que Galicia prolongue o seu liderado, como pon
de manifesto que o 66% da súa facturación corresponde a vendas no exterior, ata
acadar a cifra de 5.740 millóns de euros o pasado ano. Este sector ten, ademais, un
carácter estratéxico para o conxunto da sociedade galega xa que emprega a 20.800
persoas.
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Estamos ante unha industria moi internacionalizada e competitiva na que todos os
países están investindo moito diñeiro en tecnoloxía, en innovación e, sobre todo, en
formación dos seus traballadores. Para poder seguir sento punteiros neste contexto é
fundamental atender os novos perfís profesionais que demandan especificamente as
empresas da automoción galega, ademais de acompañalas, como ata o de agora, nos
retos de modernización, mellora da produtividade e desenvolvemento da I+D+i.

Así pois, é destacable o novo programa Emprega Automoción do Goberno galego que
permitirá a mellora da capacitación de 9.000 traballadores deste sector ata 2020, a
través de iniciativas pioneiras como as unidades formativas nas empresas para

138540

desempregados e ocupados ou o bono Emprega Automoción, co que se financiará a
formación de novos profesionais con cursos á medida.
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
Que medidas está a poñer en marcha o Goberno Galego para reforzar e mellorar a
formación dos traballadores da automoción?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Moisés Rodríguez Pérez na data 28/12/2018 12:55:38
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 12:55:46
Maria Antón Vilasánchez na data 28/12/2018 12:55:54
Moisés Blanco Paradelo na data 28/12/2018 12:56:00
Marta Novoa Iglesias na data 28/12/2018 12:56:07
Cristina Isabel Romero Fernández na data 28/12/2018 12:56:16
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Sandra Vázquez Dominguez na data 28/12/2018 12:56:24
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez, Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión
5ª.

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

1ª) Ten pensado o Goberno galego impulsar o diálogo social, a través do cal se
establezan medidas cara á mellora das condicións de traballo no sector público e
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Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
138542

o aumento da estabilidade laboral, tanto directamente como a través da inclusión
de cláusulas sociais na contratación pública, se for o caso, en que prazo?
2ª) Ten pensado o Goberno galego establecer unha estratexia de loita contra o
desemprego que dea prioridade ás persoas paradas de longa duración e ao
desemprego xuvenil, se for o caso, mediante que premisas?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 28/12/2018 13:08:37
Noela Blanco Rodríguez na data 28/12/2018 13:08:47
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Julio Torrado Quintela na data 28/12/2018 13:08:56
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez, Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e José
Manuel Pérez Seco, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 5ª.

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

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
138544

A realidade é que o emprego crece, pero resulta fundamentalmente un emprego
temporal, a tempo parcial ou en precario, que condiciona o benestar das
traballadoras e dos traballadores que o exercen.

Por iso as deputadas e os deputados que asinan preguntan:

Ten pensado o Goberno galego levar a cabo unha estratexia a favor da
estabilidade no emprego no sector turístico, de ser o caso, mediante que
premisas, e en que prazo?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 28/12/2018 13:09:26
Noela Blanco Rodríguez na data 28/12/2018 13:09:39
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Julio Torrado Quintela na data 28/12/2018 13:09:46
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, 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.
Parecía que a apertura tería lugar en setembro de 2016 pero tamén entón tivo un
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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 o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral
na comisión 5ª:

Cal é a avaliación do goberno galego do primeiro ano de actividade do Centro
de Saúde do Couto na cidade de Ourense?
Que protocolos para a reorganización sanitaria e de usuarios e usuarias
CSV: REXISTRO-0Ad7CIZLd-5
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desenvolveu a Consellaría de Sanidade? Coñece os problemas arriba exemplificados?
Que medidas tomou ou vai tomar o goberno galego diante das problemáticas da
apertura do Centro de Saúde do Couto na cidade de Ourense?
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Cal é a concreción do cadro de persoal previo e posterior do C.S Nóvoa Santos?
E o número de tarxetas sanitarias adscritas?
Cal é a concreción do cadro de persoal do C.S O Couto? E o número de tarxetas
sanitarias adscritas?
Cal é o número de pediatras do C.S Nóvoa Santos previo á apertura do C.S O
Couto? E posterior?
Cal é o número de pediatras do C.S O Couto?
Están solucionados os problemas de filtracións de auga e insuficiencia da
calefacción?
Cantas reclamacións cursou desde a súa apertura?
Que custo económico tiveron as obras efectuadas até o momento excluída a
construción do centro?
Que custo económico se prevé para os arranxos necesarios para garantir o
illamento das instalacións e unha temperatura adecuada?

CSV: REXISTRO-0Ad7CIZLd-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2018 13:07:29
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2018 13:07:42
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Á Mesa do Parlamento

Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín Losada
Álvarez, e María Concepción Burgo López, deputados e deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral 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.

CSV: REXISTRO-oYiWVvnRo-6
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 os deputados e as deputadas que asinan preguntan:

Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre o proxecto do novo polo tecnolóxico da
Coruña Cidade das TIC, impulsado pola Universidade da Coruña en colaboración co
Clúster TIC Galicia?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/12/2018 13:20:52
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 28/12/2018 13:21:02
Abel Fermín Losada Álvarez na data 28/12/2018 13:21:06
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Maria de la Concepción Burgo López na data 28/12/2018 13:21:15
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Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Vilán
Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
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, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. É coñecedor o Goberno galego das reiteradas reclamacións que desde o
Concello de Moaña se teñen realizado polos problemas de arrastre de
lodos, desbordamentos, obstrución de canles nos tramos en obras do
corredor do Morrazo? Ten constatado a existencia destes problemas?
2. En caso de que así sexa, cales son as medidas que a Axencia Galega de
Infraestruturas ten posto en marcha para a mellora e control do aumento do
caudal de augas nas propiedades, camiños e viarios das parroquias
próximas os tramos de corredor xa executados e nos que están actualmente
en obras?
3. Estanse a seguir todos os protocolos de obra precisos para evitar os
desbordamentos e inundacións de propiedades, camiños ou viarios?.

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

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 28/12/2018 13:13:41
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/12/2018 13:13:46
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil Fernández, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 3ª.

Recentemente o goberno portugués levou a cabo unha poxa, condición de
Europa para a inxección de fondos, co obxecto de se desprender do Banco Caixa Geral,
a filial no Estado español da portuguesa Caixa Geral de Depósitos. Finalmente foi
Abanca, o grupo presidido por Juan Carlos Escotet, quen adquiriu este Bando de forma
que incorporou un volume de negocio de 7.000 millones de euros e 110 oficinas, 35 en
Galiza. Desta forma Abanca consolídase como a sétima entidade do Estado canto a
patrimonio e oitava canto activos a cambio dun prezo final de 364 millóns de euros.
Con este novo chanzo avánzase na concentración bancaria en Galiza, que
segundo indicaba o Informe sobre a concentración bancaria en Galiza dende o punto de
vista da competencia elaborado pola Comisión Galega da Competencia a instancia dun
acordo parlamentar, xa supuña en Galiza un nivel de concentración superior á medida
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europea e española. Por outra parte, a análise na altura do Índice de concentración HHI
aplicado ás cinco maiores entidades daba como resultado 1.400 puntos no Estado
español, mentres que para Galiza o resultado era de 2.321, o que implica moita maior
concentración.
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Ademais, é pertinente recordar que nunha parte importante o que viña sendo o
Banco Caixa Geral no noso país tivo a súa orixe no Banco Simeón. Con este novo paso
evidénciase o mal negocio que supuxo para Galiza a venda a prezo de saldo das caixas
galegas e a súa posterior bancarización, pois é evidente a folgura e capacidade de
manobra que ten Abanca para seguir facéndose con cotas de mercado.
Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que esta cuestión debe ser
atendida e vixiada por parte do goberno galego, que días despois de coñecerse a
operación nin sequera fixo unha valoración desta. Esta operación terá un novo impacto
sobre o emprego no sector da banca en Galiza, que arrastra unha década de reconversión
e que aínda non deu por finalizado o proceso da venda do Popular-Pastor e a súa
transición a un único paraugas como é o Banco Santander, tal e como amosan recentes
peches de oficinas, como a de Guitiriz, que ten levantado resposta por parte da
sociedade e dos cadros de persoal. Así mesmo, terá repercusións no número de oficinas
e no acceso ao crédito por parte de empresas e particulares. Consecuencias todas elas
que deben ser avaliadas e sobre as que cómpre actuar de forma decidida.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
Como valora a Xunta de Galiza a saúde do sistema financeiro galego após a
CSV: REXISTRO-mxQ7wB403-5
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compra do Banco Caixa Geral por parte de Abanca? Que tipo de medidas e estudos
obxectivos puxo ou vai poñer en marcha?
Considera o goberno galego que isto é positivo para o nivel de concentración
bancaria de Galiza? Vai levar a cabo algún tipo de actuación para intervir nesta
situación?
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Como avalía o goberno galego o impacto nas persoas consumidoras do proceso
do Banco Caixa Geral?
E no emprego?
E nas e nos usuarios?
Considera que terá repercusións nas relacións económicas co país luso?
Considera a Xunta de Galiza que o mercado financeiro galego pode considerarse
un oligopolio?
Considera a Xunta de Galiza a concentración bancaria – e polo tanto a redución
da oferta- que se está a producir é beneficioso para os clientes e usuarios de servizos
financeiros?
A que cre a Xunta de Galiza que é debida a grande concentración de entidades
financeiras en Galiza?
Considera a Xunta de Galiza de xeito positivo os efectos da reestruturación
bancaria?
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Como avalía a desgaleguización das entidades financeiras radicadas no país?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2019 10:47:24
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Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2019 10:47:34
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 3ª, relativa á demanda por parte do goberno
galego de coeficientes redutores para os traballadores e traballadoras do sector naval.

Un dos dereitos conquistados pola clase traballadora é o dunha pensión ao
remate da súa vida activa como traballadores e traballadoras en activo. Durante a última
década puidemos ver como a crise socioeconómica era empregada como desculpa para
recortar dereitos nesta materia, medidas regresivas que desenvolveron gobernos do PP e
do PSOE no Estado co silencio da Xunta de Galiza malia afectar ás maiorías sociais
deste país.
Unha das cuestións que teñen ficado conxeladas é o avance canto á mellora das
condicións de xubilación para aquelas profesións máis penosas. Cómpre recordar que o
Real Decreto Lexislativo 8/2015 do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido
da Lei Xeral da Seguridade Social recolle no seu artigo 206 como a idade mínima de
acceso á pensión de xubilación pode ser rebaixada naqueles grupos ou actividades
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profesionais cuxos traballos sexan de natureza excepcionalmente penosa, tóxica,
perigosa ou insalubre e acusen elevados índices de morbilidade ou mortalidade, sempre
que as e os traballadores acrediten na respectiva profesión ou traballo o mínimo de
actividade que se estabeleza. Desta forma, neste marco sitúanse as bases do
procedemento a seguir para estabelecer estudos conducentes a regular esta posibilidade
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cando falemos de condicións laborais onde as posibilidades de intervención nas mesmas
non poidan derivar nunha solución suficiente para dita penosidade. Este procedemento é
desenvolvido ao abeiro do Real Decreto 1698/2011, do 18 de novembro, polo que se
regula o réxime xurídico e o procedemento xeral para estabelecer coeficientes redutores
e anticipar a idade de xubilación no Sistema da Seguridade Social.
Neste sentido, desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que un dos
sectores que deben avanzar no recoñecemento de dereitos e, máis concretamente, das
súas condicións de xubilación, é o sector naval. Dunha banda, cómpre recordar a
importancia no noso país do sector, que sobreviviu ás diferentes reconversións e aos
vetos de facto por parte do goberno central para a construción civil na ría de Ferrol, por
exemplo. Doutra banda, da análise das súas condicións de traballo só pode extraerse a
pertinencia do estabelecemento de coeficientes redutores, máis aínda se observamos
outros sectores similares que si teñen desenvolvido este dereito.
A actividade no sector naval é dura tanto pola propia actividade, caracterizada
por unha alta esixencia física, como polo ámbito onde se desenvolve, maioritariamente a
expensas da climatoloxía e nunha contorna que vai mudando segundo o encargo a
desenvolver. Isto repercute nun nivel de riscos laborais considerábeis que non é posíbel
paliar na totalidade coa prevención e a actividade leva aparellada un importante
desgaste. Así mesmo, cómpre recordar que este sector leva vivindo moitos anos as
consecuencias da exposición ao amianto e a demora na súa prohibición no Estado
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español, algo que sumado ao seu longo período de latencia fai que sexan a estas alturas
xa moitos os traballadores mortos ou afectados polo contacto con este produto. Un
exemplo que evidencia a necesidade de estudar e profundar nas características desta
actividade e avaliar as melloras das condicións que se poidan poñer en marcha.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
Vai demandar o goberno galego do goberno central o estabelecemento de
coeficientes redutores da idade de xubilación par o persoal empregado no sector naval?
Cales son as razóns de non telo feito con anterioridade?
Ten avaliado a Xunta de Galiza co sector empresarial e coas organizacións
sociais a idoneidade do estabelecemento de coeficientes redutores da idade de
xubilación par o persoal empregado no sector naval?
Ten trasladado a Xunta de Galiza esta cuestión a algunha mesa de diálogo do
sector naval? Ten avaliado esta cuestión co sector naval público? E coas empresas
privadas? Cales son as razóns? E o resultado?
Vai desenvolver o goberno galego estudos propios para dar respaldo a proposta
de coeficientes redutores para o naval?
Considera o goberno galego que está compensada a penosidade que supón o
traballo no sector naval? A través de que formas?
Como avalía o goberno galego a evolución na saúde laboral do sector?
E as medidas para o referido ao amianto? Como valora os procedementos de
CSV: REXISTRO-w3rMKCbDK-5
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valoración e indemnización dos sistemas de compensación até o momento? Considéraos
suficientes? Como valora a posibilidade dun fondo de compensación estatal? Ten feito
achegas Galiza? En que dirección?
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Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Á MESA DO PARLAMENTO

Julia Torregrosa Sañudo e Manuel Lago Peñas, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral na Comisión 3.ª

Un dos principais retos aos que se enfronta a sociedade española no seu conxunto
é o envellecemento da poboación e a dinámica demográfica no seu conxunto.
España é un dos países mais envellecidos do mundo e concretamente, mantén
unha taxa de fecundidade das mais baixas a nivel mundial. No conxunto do
estado rexístrase unha taxa de 1,3 fillos por muller en idade fértil, moi alonxado
do 2,1 preciso para garantir o reemprazamento xeracional.
Mais en Galicia, o problema aínda se agrava mais ca no caso español. A nivel
global, a análise dun simple dato como é o crecemento da poboación pon de
manifesto a situación galega; se España acadou neste 2018 o seu pico de
poboación, a poboación Galega sitúase actualmente no mesmo nivel que no ano
2000, sendo moi preocupante a tendencia rexistrada a partir do ano 2010-2011.
Outras variables que poñen de manifesto a profunda crise demográfica que
experimentamos, indican que Galicia é unha das tres comunidades mais
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envellecidas de toda España; a nosa media de idade sitúase nos 47 anos e a
española nos 43. Por outra banda, a taxa bruta de fecundidade en Galicia é do
6,82, a segunda mais baixa, mentres que para o conxunto de tódalas CCAA
sitúase no 8,41 é o indicador conxuntural de fecundidade é segundo o INE, do
1,12, de novo o terceiro mais baixo despois de Asturias e Canarias, mentres que
no estado resulta ser do 1,31.

138562

Finalmente Galicia destaca por ser a Comunidade Autónoma co peor saldo
vexetativo de toda España; no 2017 foi de -13.517 mentres que no primeiro
semestre do ano 2018 acadou os -9.135.
Obviamente o problema é de gran complexidade, así como tamén, as solucións a
aplicar. Mais o sector público ten unha enorme responsabilidade e debe ser o
principal axente mobilizador e impulsor dunha dinámica que trate de mudar a
tendencia demográfica que experimentamos. Para iso, resulta preciso actuar en
políticas que actúen, tanto do lado da oferta como da demanda,

no eido

económico, no eido social, emancipación xuvenil e de igualdade de xénero, entre
outras.
Pola contra, a Xunta, vende á sociedade galega que está a promover de forma
permanente políticas públicas orientadas a fomentar a natalidade e a mudar a
nosa pirámide demográfica, tales como a dedución en IRPF por fillo ou o
“cheque bebé”, mais os datos expostos evidencia a inoperancia ou incluso a
inexistencia de tales políticas.
Antes o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as
seguintes preguntas.
1. Que opinión lle merece á Xunta o conxunto dos datos presentados?
2. Como valora a Xunta que Galicia teña o peor saldo vexetativo de España?
3. Como valora a Xunta que Galicia teña unha das peores evolución do
crecemento da poboación en España?
4. Como valora a Xunta que Galicia manteña unha das medias de idade mais
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altas do Estado?
5. Como valora a Xunta que Galicia teña unha das taxas de fecundidade mais
baixas de España?
6. Ten analizado a Xunta como afecta esta dinámica ao crecemento
económico?
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7. Ten analizado a Xunta a relación do crecemento do PIB galego e a
constante perda de poboación que implica dito crecemento?
8. Como valora a Xunta que a converxencia con Europa e co resto de España
se produza a través dunha perda de poboación?
9. Cre a Xunta que as políticas que din promover para fomentar a natalidade
teñen os efectos agardados vendo os recentes datos publicados por
organismos oficiais?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 02/01/2019 10:50:20
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores,
Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Comisión.

Ferroatlántica é unha das industrias electrointensivas existentes en Galiza.
A día de hoxe este tipo de industria ten unha parte moi relevante dos seus custos
de produción no consumo enerxético, o que está a xerar unha grande
inestabilidade marcada non só polo alto prezo da enerxía, senón polas mudanzas
que se veñen posto en práctica no sistema de interrumpibilidade no último ano e
medio, que veu a engadir máis incerteza aínda da que xa caracterizaba o
mecanismo.
A xestión da interrompibilidade está recollida na lei 24/2013, do 26 de
decembro, do sector eléctrico, que introduce no seu artigo 49 sobre a xestión da
demanda a potestade da Administración para adoptar medidas, entre as que se
CSV: REXISTRO-qn85XCNKF-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

recolle a prestación do servizo de interrompibilidade xestionado polo operador
del sistema que incentiven a mellora do servizo e a eficiencia e aforro
enerxéticos, podendo dar o cumprimento dos obxectivos previstos en ditas
medidas ao recoñecemento dos custos para a posta en práctica. Recentemente, no
BOE do 14 de novembro de 2018 publicábase a “Resolución de 6 de noviembre
de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el
1
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calendario y las características del procedimiento competitivo de subastas para
la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad
regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, para el periodo de
entrega comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.”
En Galiza hai varias empresas electrointensivas nunha situación crítica
despois desta poxa. Cómpre recordar que os incentivos sufriron un drástico
descenso. Por exemplo, se o prezo medio para o 1º semestre 2018 foi de 143.393
euros /MW para o 1º semestre 2019 a resultante é a metade, 77.807 euros/MW.
Alén do delicado caso de Alcoa, coa ameaza de peche da factoría da
Coruña, mais tamén polas derivadas que poida ter a respecto das unidades da
Mariña. Outra das máis importantes é Ferroatlántica, que vén de anunciarlle ao
seu cadro de persoal en Sabón un ERE polo malo resultado da poxa. Máis aínda,
cómpre recordar que estamos a falar dunha empresa que obtén parte dos seus
importantes beneficios anuais grazas á explotación dos nosos recursos naturais,
por exemplo na mina de Serrabal onde obtén unha materia prima excepcional ou
no centro de Cee mediante a explotación hidráulica.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego consideramos
que estamos diante dunha situación excepcional que require dunha forte
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intermediación por parte das administracións para evitar que o modelo de
industria colonial que se ten aplicado, sumado ao irracional sistema de xestión
eléctrica supoñan novas perdas en materia de emprego e tecido industrial.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
-Coñece o goberno galego os anuncios de ERE de Ferroatlántica en
Sabón? Cal é a súa valoración? Que actuacións vai impulsar ao respecto?
-Coñece o goberno galego se isto afecta aos demais centros de
Ferroatlántica?
-Cal é a valoración do goberno galego sobre como sitúa á industria
electrointensiva galega esta nova poxa de interrompibilidade?
-Ten coñecemento o goberno galego dalgún tipo de segregación ou
escisión do centro de Sabón respecto da matriz de Ferroatlántica? De que tipo?
Cal é a súa valoración? Considera que contradí os termos de cesión de
explotación dos recursos hidroeléctricos do Xallas?
-Ten impulsado ou vai impulsar o goberno galego algún tipo de mesa de
negociación que inclúa a parte social e empresarial?
-Valora o goberno galego que existen motivos para a reversión dalgunha
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das concesións públicas a esta empresa?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2019 10:51:35

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2019 10:51:40

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2019 10:51:42

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2019 10:51:43

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2019 10:51:45
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Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2019 10:51:46
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 3ª, sobre a débeda galega.

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
- Cando vai o goberno galego a actuar con transparencia con respecto á débeda
pública galega?
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- Ten previsto o goberno galego ofrecer información detallada sobre a débeda
pública galega, tal como os cadros de amortizacións, listaxe de entidades coas que está
contraída a débeda, os xuros pagados en cada emisións, etc.?
- Cales son os cadros de amortización da débeda pública galega?
- Cales son os tipos de xuro aos que se emite a débeda pública galega?
3
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- Cales son as entidades coas que está contraída a débeda pública galega?
- Ten previsto o goberno galego impulsar a creación dunha comisión formada
por expertos de diferentes ámbitos sociais e económicos coa finalidade de que leve a
cabo unha auditoría da débeda pública galega?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2019 10:53:36

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2019 10:53:42

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2019 10:53:43
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Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2019 10:53:45

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2019 10:53:46

CSV: REXISTRO-IyCEqjK9E-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2019 10:53:48

5

138573

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 3ª.

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

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión 3ª:
Ten valorado o goberno galego acudir á fiscalía con motivo de que esta
investigue se houbo delito no proceso de sentenza a respecto do imposto hipotecario?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 3ª.

As perspectivas para o 2018 canto á suba de prezos e o seu correlato na
situación económica das e dos galegos non é todo o alentadora que pretendeu a
autocomplacencia do Partido Popular na Xunta e no Estado nin ten sido obxecto
de atención por parte do goberno socialista de Pedro Sánchez. A isto súmase
unha fiscalidade excesiva e abusiva que debe ser revisada.
Desde o Bloque Nacionalista Galego temos unha fonda preocupación pola
situación que atravesan moitos galegos e galegas. As consecuencias da crise
socioeconómica sobre a capacidade financeira os fogares galegos continúan a ser
un problema á orde do día debido á falta de recuperación económica, á
consolidación do desemprego e a inestabilidade laboral. Deste xeito, observamos
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que malia incrementárense os custos da vida (luz, gas, combustíbeis, peaxes…)
non aumenta a capacidade económica e isto leva a que moitas persoas o pasen
realmente mal para pagar servizos tan básicos como a electricidade.
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O prezo da electricidade subiu un 10% en 2017 e prevese para 2018
acadar o prezo máximo da historia. Malia a importancia doutros factores como os
climáticos, é obvio que o sistema de fixación do prezo da factura, sempre en base
á tecnoloxía máis cara que participa, é determinante. Porén, non son a única
causa de que teñamos unha factura tan elevada e hai decisións políticas que se
poden tomar con carácter inmediato para abaratala.
A electricidade ten no Estado Español ten unha fiscalidade excesiva,
ademais do Imposto Especial á Electricidade, ten o IVE no tramo máis alto, do
21%, o que fai que sexa un dos IVE máis altos de Europa por detrás dos países
nórdicos. Máis aínda, as e os galegos pagarán máis por causa dos suplementos
autonómicos.
Faise a todas luces evidentes que é precisa unha racionalización da súa
fiscalidade, que pasaría por reducir os impostos aplicados e como medida urxente
sería preciso comezar por rebaixar o IVE do 21% ao tipo superreducido do 4%.
A única razón para que isto non se faga é o afán recadatorio do Estado, polo que
nun contexto onde a factura eléctrica ten chegado aos niveis máis altos da última
década mentres aumenta a recadación do Estado a niveis pre crise, é preciso
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aplicar un IVE acorde coa concepción da enerxía como un servizo elemental.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na
Comisión 3ª:
-Ten demandado ou vai demandar a Xunta de Galiza algunha medida
fiscal por parte do goberno estatal de cara a abaratar a factura da electricidade?
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Que valoración fai o Goberno galego da constante suba do prezo da
electricidade?
-Considera xustificábel a Xunta de Galiza que os galegos e galegas deban
pagar no seu recibo de electricidade o imposto especial de electricidade para alén
do IVE correspondente?
-Considera o Goberno galego necesario reducir o IVE aplicado á factura
eléctrica?
-Vai mudar o goberno a súa propia política fiscal canto á enerxía, vistas as
consecuencias para os e as consumidoras?
-Debe pagar máis Galiza por ser produtora?
-Considera o Goberno galego suficiente o seu esforzo en materia de
enerxía renovábel para a produción eléctrica? Ten previsto facer algunha
mudanza?
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Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
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Luis Bará Torres
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 3ª.

As formas de discriminación das mulleres na sociedade atópanse en múltiples
ámbitos e elementos, tamén no que coñecemos como máis cotián ou de aparente menor
intensidade, pero que contribúen a soster a discriminación no ámbito social e, tamén
económico. Unha destas formas de discriminación é o incremento de custo, sen razón
algunha, de determinados produtos simplemente por estaren destinados ao público
feminino.
Recentemente a asociación de defensa do consumidor FACUA sacou á luz un
estudo ilustrativo de situacións deste tipo. A asociación levou a cabo unha comparativa
dos prezos das maquiniñas de afeitar desechábeis destinadas para homes e destinadas
para mulleres, comparado os prezos das de dúas e tres follas de sete marcas: Cien,
distribuída por Lidl; Cosmia, por Alcampo; Miss Express e Carrefour Discount, por
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Carrefour; Bonté, por Dia; Gillette e Wilkinson, distribuídas por diferentes cadeas e que
foron as dúas únicas que non incrementan o seu prezo segundo o público albo sexa
masculino ou feminino. A través destas comparativas, a asociación amosou como
máquinas de afeitar desechábeis presuntamente para mulleres eran idénticas ás
presuntamente para homes pero até un 171% máis caras, diferenciándose só polo prezo
e pola embalaxe rosa.
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Este tipo de discriminación é o que se coñece como taxa rosa, un incremento de
prezo inxustificado e abusivo en produtos destinados a un público obxectivo feminino
que, porén, no equivalente masculino teñen un prezo inferior malia ter as mesmas
características, o que supón unha fraude en termos de dereitos das persoas consumidoras
e unha discriminación sobre as mulleres.
Trátase, polo tanto, dunha discriminación pouco visíbel pero que ten unha
grande importancia tanto no plano simbólico como no económico. Por estes motivos,
desde o Bloque Nacionalista Galego, consideramos que a Xunta de Galiza debera
implicarse na defensa da non discriminación e dos dereitos das e dos consumidores e
desenvolver actuacións ao respecto.
Cómpre recordar que o Instituto Galego do Consumo e da Competencia en entre
os seus fins xerais e obxectivos básicos a defensa, protección, promoción e información
dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias. Así mesmo, por medio do Decreto
118/2016, do 4 de agosto correspóndelle entre outras accións a de “Promover e levar a
cabo os estudos que permitan unha prognose adecuada da problemática do consumo, así
como levar a cabo ensaios comparativos, análises de laboratorio e, en xeral, todos os
procedementos técnicos que se precisen para o mellor coñecemento dos bens, produtos
e servizos que se oferten ao consumidor e usuario.” Polo tanto é o Instituto Galego do
Consumo e da Competencia un organismo idóneo para desenvolver actuacións ao
respecto e contribuír a que o obxectivo da igualdade sexa efectivamente transversal, tal
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como recomendan as doutrinas na materia.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª:
-Coñece o goberno galego en que consiste a denominada “taxa rosa”?
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-Ten avaliado o impacto económico que ten isto na economía das mulleres?
-Que actuacións ten levado a cabo para avaliar a súa existencia e o seu impacto?
A través de que ferramentas? Con que conclusións?
-Ten desenvolto ou vai desenvolver actuacións específicas ao respecto? En que
sentido? Para que produto?
-Ten denunciado o goberno galego algunha discriminación en concreto?
-Ten recibido denuncias ao respecto do asociacionismo galego en materia de
consumo?
-Desenvolveu ou vai desenvolver estudos comparativos propios? De que tipo?
Con que mostraxe? Para que tipo de produtos? Con base a que criterios?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
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Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 3ª, relativa á demanda da redución do IVE sobre os produtos de
hixiene íntima e ao cumprimento do goberno galego das demandas ao respecto
emanadas da Cámara galega.

O económico é un dos aspectos máis relevantes na desigualdade que sofren as
mulleres na sociedade actual, que pode identificarse en múltiples aspectos. Para alén de
discriminacións como a desigualdade salarial, o feito de representar unha maior
ocupación das xornadas parciais e das dificultades no acceso á vida laboral, hai unha
desigualdade económica menos visíbel a través dos produtos no mercado coñecidos
como de hixiene íntima e que ten sido popularizada como “taxa rosa”.
Cada muller, ao longo da súa vida, ten que empregar na idade fértil diferentes
tipos de produtos durante a menstruación. Porén, lonxe de ter un Imposto sobre o valor
engadido reducido, como sería lóxico dun produto de emprego básico e practicamente
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imprescindíbel, é elevado e incrementa de maneira importante o custo da bolsa da
compra. Acrecenta, polo tanto, unha desigualdade entre mulleres e homes, que non sofre
outros produtos básicos, afondando nunha diferenza biolóxica e contravindo o principio
de non discriminación por razón de sexo ou calquera outra condición persoal ou social.
Cómpre recordar que na IX lexislatura, a iniciativa da deputada do Grupo
Parlamentario Mixto Dona Carmen Iglesias Sueiro, o Pleno do Parlamento Galego
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aprobou o 24 de febreiro de 2016 unha Proposición non de lei sobre as demandas que
debía realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co IVE que se estaba a
aplicar aos produtos de hixiene íntima feminina co seguinte acordo: O Parlamento de
Galicia insta á Xunta de Galicia a negociar co Goberno do Estado a rebaixa do IVE ao 4
% para os produtos de hixiene feminina como compresas, tampóns ou copas menstruais.
Porén, pasados anos deste acordo, non houbo mudanzas.
As mulleres galegas seguimos sufrindo a carga impositiva abusiva por parte do
goberno central malia que tamén no Congreso dos Deputados se teñen aprobado
iniciativas semellantes. Por mor desta situación, diante da pasividade do goberno galego
diante desta cuestión, e tamén porque a inexistencia dunha facenda propia galega
impide facer esta mudanza desde as nosas competencias, o Bloque Nacionalista Galego
reiterou no Parlamento Galego na XI esta demanda, xunto con outras relacionadas.
Desta forma, A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 16 de
febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos, por unanimidade e sen modificacións:
«O Parlamento galego acorda instar a Xunta de Galiza a:
1. Dirixirse ao Goberno central para demandar a redución do IVE sobre os
produtos coñecidos como de hixiene íntima (compresas, tampóns e copas menstruais)
do 10 % ao 4 %.
2. Elaborar e remitir ao Parlamento galego un informe sobre as actuacións
CSV: REXISTRO-NnAen3bw6-8
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levadas a cabo para o cumprimento desta demanda.
3. Desenvolver, no ámbito das súas competencias, a divulgación das alternativas
ás compresas e tampóns e das súas vantaxes económicas e de respecto ao medio
ambiente nas súas campañas informativas, especialmente as desenvolvidas ou
destinadas a centros educativos e de xuventude.»
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En xuño de 2018, iniciado xa o novo goberno do Estado coa presidencia de
Pedro Sánchez, foi anunciada a intención de estudar esta cuestión. Porén, pasados uns
meses do anuncio non observamos ningunha novidade, mentres outros IVE, como o do
cinema, si foron rebaixados.
Diante desta situación de discriminación cómpre que desde o Parlamento
Galego e a Xunta de Galiza se esixa ao goberno central unha rebaixa que, neste
momento económico de aumento da recadación e contando con consenso político,
debera ser posta en práctica sen máis dilación.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
-Considera a Xunta de Galiza xustificado que o goberno central non tome en
consideración a demanda de que as mulleres non sigamos pagando un abusivo 10% de
IVE polos produtos de hixiene íntima?
-Que actuacións levou a cabo a Xunta de Galiza para dar cumprimento aos
acordos parlamentares? Cantas veces e con que contido se dirixiu ao goberno central no
que vai de lexislatura a respecto desta cuestión? Transmitiu ou transmitirá o señor
Feijoo ao señor Sánchez a importancia desta cuestión?
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-Cando entregará o informe comprometido?
-Que ten feito o goberno galego para dar cumprimento á divulgación das
alternativas ás compresas e tampóns e das súas vantaxes económicas e de respecto ao
medio ambiente nas súas campañas informativas, especialmente as desenvolvidas ou
destinadas a centros educativos e de xuventude?
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-Cantas e con que contido se desenvolveron? Que folla de ruta seguirá ao
respecto?
-Ten previsto medidas para favorecer o acceso a este tipo de fórmulas? Cales?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 3ª.

Na actualidade a contribución impositiva recae fundamentalmente sobre os
impostos indirectos ao consumo e ás rendas do traballo, fronte ás de capital, ao que se
suman unha serie de condicións para a declaración da renda que non inclúen suficientes
posibilidades de desgravacións para favorecer aos colectivos máis vulnerábeis de forma
suficiente e que ten sido practicamente inalteradas malia o impacto da crise económica,
regresividade acrecentada polas decisións dos gobernos do Partido Popular dos últimos
anos. Dese xeito, o resultado é un sistema fiscal cun baixo nivel de presión fiscal sobre
determinadas rendas e un reparto pouco equitativo da carga fiscal que impide o
desenvolvemento dun sistema de benestar e dos recursos necesarios para poder adoptar
medidas correctoras da desigualdade.
De forma particular cómpre sinalar que á hora de levar a cabo as obrigas para a
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declaración da renda, os poderes públicos teñen arbitrado determinadas circunstancias
que desgravan á hora de cumprir coas obrigas fiscais. Entre elas varias destinadas á
protección e estímulo da natalidade e da familia como institución social. Porén, neste
camiño o Bloque Nacionalista Galego ten observado unha ausencia importante que
tamén ten sido denunciada por asociacións e colectivos sociais.
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As formas de vida e a configuración das familias abranguen unha alta variedade,
dependendo de factores sociais, económicos, culturais ou de escolla afectiva e persoal.
Neste sentido, salienta un baleiro importante canto ás familias monoparentais e a
atención á súa especificidade. A xuízo do Bloque Nacionalista Galego é preciso
impulsar desde o ámbito galego e estatal unha maior protección.
Máis aínda, cómpre ter en conta que estamos a falar de familias
maioritariamente encabezadas por mulleres e que polo tanto sofren as repercusións
negativas da desigualdade laboral, económica e salarial, entre outras, que aínda rexen na
sociedade. Así mesmo, cómpre salientar como as familias monoparentais están a
aumentar ano tras ano. Segundo os datos oficiais do propio Instituto Galego de
Estatística no 2007, o primeiro ano con estes datos a respecto da Enquisa Estrutural a
Fogares, había en Galiza 188.452 fogares monoparentais e no último dato dispoñíbel, o
2016 o número chega até 110.156 fogares monoparentais, o que constitúe o 10,4% do
total dos fogares.
Na actualidade, a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia
de Galiza contempla no seu Capítulo II, Sección 7.ª Acción protectora das familias de
especial consideración o seguinte: f) No ámbito tributario, mediante o establecemento
pola Xunta de Galicia de beneficios fiscais na área das súas competencias. Porén, case
sete anos despois da súa aprobación, este aspecto non está desenvolto canto ás posíbeis
deducións autonómicas no campo da renda. No ámbito estatal contémplanse, alén das
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deducións por fillos e fillas, deducións para familias monoparentais con dous fillos.
Porén, neste marco quedan moitas familias monoparentais dun só fillo ou filla que non
poden acollerse a esta dedución.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª:
-Que medidas fiscais e tributarias ten previstas o goberno galego para contribuír
á redistribución da riqueza canto ás familias monoparentais?
-Considera o goberno galego que ten desenvolto os mecanismos precisos para
axudar, no ámbito das súas competencias, a que o crecente número de familias
monoparentais do noso país vexan reducido o seu potencial risco de pobreza e exclusión
social?
-Considera o goberno galego que o sistema tributario é xusto para coas familias
monoparentais ou, pola contra, que a súa regulamentación está aínda moi vinculada ao
modelo tradicional de familia?
-Ten avaliado o goberno galego o impacto nas familias monoparentais galegas
da crise económica e dos recortes en materia de servizos públicos e sociais?
-Nun contexto de crise demográfica e avellentamento, considera o goberno
galego que ten feito esforzos suficientes para crear un ambiente de protección suficiente
para o desenvolvemento da maternidade ou paternidade individual por elección propia?
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Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
3

138592

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

Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2019 11:09:55

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2019 11:10:00

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2019 11:10:02

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2019 11:10:03

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2019 11:10:05

CSV: REXISTRO-Zz5fHINXo-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2019 11:10:06

4

138593

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández,
Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 3ª, relativa á satisfacción das demandas das plataformas de
emigrantes retornados e retornadas en relación coa tributación das súas pensións e ao
cumprimento dos acordos plenarios na materia.

Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradamente como o
actual sistema impositivo non está a contribuír a corrixir as desigualdades económicas
nin para redistribuír a riqueza. Ben ao contrario, as decisións que foron emanando ao
respecto por parte do goberno central foron na dirección contraria e supuxeron grandes
problemas para as maiorías sociais. Un dos sectores máis afectados foi o das e dos
pensionistas galegos e, de forma especial, as e os emigrantes retornados.
Xa desde o ano 2013 tiveron que mobilizarse e organizarse socialmente para dar
resposta ás inxustizas arbitradas pola facenda estatal. Milleiros de galegos e galegas
viron como despois de traballar mesmo décadas fóra de Galiza obtiñan un tratamento
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fiscal desigual que os situaban como defraudadores e defraudadoras ao tempo que se ían
coñecendo publicamente os casos de corrupción e malversación de dirixentes do Partido
Popular. Se foran expulsados da súa terra de orixe nos mellores anos da súa vida,
volvían recibir un duro golpe. Porén, a súa vontade incansábel conseguiu forzar cambios
normativos que permitiron, grazas á mobilización popular e á contestación social, que
moitas persoas recuperaran o perdido. A finais do ano 2014, a través da disposición
adicional da Lei 26/2014 introduciuse unha modificación mediante a que de forma
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implícita o goberno central viña a recoñecer que a Axencia Tributaria viña realizando
unha interpretación abusiva das disposicións legais. Desta forma, estabeleceuse un
período de regularización e o establecemento dun período voluntario de tributación para
os e as que aínda non teñan realizado a declaración.
Porén, hai que sinalar tamén que estas mudanzas son aínda insuficientes e non
supuxeron unha recuperación global dos dereitos vulnerados nin a tranquilidade para as
diferentes casuísticas. A día de hoxe segue sen existir unha regulación real, clara e xusta
da tributación para os e as emigrantes retornadas. Este colectivo continúa a pé de rúa
para demandar ao goberno español o cumprimento dos convenios bilaterais asinados cos
Estados membros, a eliminación dos expedientes abertos e o impulso de cambios
normativos para homoxeneizar o status das pensións independentemente da súa orixe no
marco do estado español ou no marco estranxeiro.
Unha das ausencias máis significativas é a referente ao tratamento xusto das
pensións de invalidez. Neste sentido, en abril de 2017 o Bloque Nacionalista Galego
impulsaba no Parlamento Galego un acordo ao respecto que foi adiante co seguinte
contido: «O Parlamento insta a Xunta de Galicia a que se demande do Goberno español
que nas negociacións dos convenios de dobre imposición se introduza unha cláusula que
permita o recoñecemento dos certificados de invalidez de calquera dos estados
contratantes para os efectos das obrigas tributarias que podan ter as súas pensións no
país de residencia do ou da pensionista.». Porén, desde entón non se teñen producido
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cambios significativos a favor deste colectivo. Máis aínda, temos noticia de feitos
preocupantes ao coñecermos casos que se ben até o momento tiñan rematado con
sentenzas favorábeis cara as e os contribuíntes, comezaban a determinarse como
desestimatorias, visibilizando un cambio de criterio por parte dos operadores xurídicos.
Un cambio de criterio que desde a formación nacionalista vemos con preocupación, xa
que pola parte competente aos organismos administrativos do social tampouco se ten
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dado unha mellora e actualización das canles a seguir para solucionar estas situacións,
nin se prevén novos mecanismos que superen a saturación e listas de agarda que existen
na actualidade.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª:
-Considera o goberno galego que está garantido o tratamento igualitario e
homoxéneo para a tributación das pensións das e dos emigrantes retornados a Galiza?
-Que actuacións levou o goberno galego para cumprir os acordos plenarios
existentes a respecto das problemáticas das e dos retornados?
-Que medidas ten demandado o goberno galego para a homologación de oficio o
recoñecemento de oficio das pensións de invalidez, recoñecidas nos países de
procedencia coa finalidade de acreditar a exención na tributación destas pensións?
- Considera o goberno galego que ten feito o suficiente para demandar o reforzo
daqueles organismos vinculados á seguridade social e á acreditación de invalidez neste
momento no que no ámbito xudicial están a desestimar boa parte das reclamacións dos
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colectivos no tocante ás pensións de invalidez?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2019 11:11:00

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2019 11:11:05

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2019 11:11:06

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2019 11:11:08

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2019 11:11:09
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres,
Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Comisión.

A xuízo do Bloque Nacionalista Galego, a xestión pública dos saltos e
encoros, moitos deles caducados ou a piques de caducar no próximo lustro,
permitiría á administración galega a obtención de recursos e o deseño de medidas
que revertan no beneficio das zonas afectadas polos mesmos, especialmente na
xestión da produción eléctrica, de xeito que os habitantes das zonas afectadas, en
especial aqueles con condicións económicas e sociais máis desfavorábeis poidan ter
unha menor factura do seu consumo eléctrico.
Neste sentido, temos presentado e defendido diferentes iniciativas ao
respecto tanto social como institucionalmente. Na pasada lexislatura, en resposta a
unha pregunta do Grupo Parlamentar do BNG, o entón Director Xeral de Augas de
Galiza anunciou que ante o remate das concesións de saltos hidroeléctricos a Xunta
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avaliará o seu futuro uso tras o desenvolvemento dos expedientes administrativos e
confirmaba ademais que só existe un salto con cláusula social, das 44 centrais de
gran hidráulica.
Xa na X Lexislatura, a Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo, na súa sesión do 28 de marzo de 2018, debateu a iniciativa 4728 (10/PNC1
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000454) do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego referida á petición
da presentación pola Xunta de Galiza dun plan de recuperación da titularidade e
explotación pública directa dos saltos hidroeléctricos. Finalmente, acadouse un
consenso a respecto do seguinte acordo:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Elaborar unha estratexia de actuación sobre os aproveitamentos
hidroeléctricos con dereito concesional a extinguir no presente e no seguinte ciclo de
planificación hidrolóxica (ata o ano 2027), na que se analicen os condicionantes
xurídicos, económicos, ambientais e sociais que permitan decidir, no seu caso, a
modalidade de explotación dos mesmos.
2. Continuar achegando toda a información que se solicite sobre as
condicións de concesión dos saltos hidroeléctricos da Demarcación Galicia-Costa.”
Máis aínda, cómpre recordar que no último pleno ordinario da IX lexislatura
a cámara tiña acordado o seguinte:
“2. Proporcionar información sobre as condicións de concesión dos saltos
hidroeléctricos, que cando menos contemple o ano de remate da concesión, cláusulas
sociais da concesión e cumprimento das mesmas, solicitando de ser preciso a
información pertinente ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio
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Ambiente e á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.”

Con base a estas consideracións formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral en comisión:
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-Que actuacións prevé o goberno galego a respecto das centrais hidráulicas
que xa teñen a súa concesión caducada neste momento?
-Pode garantir a Xunta de Galiza que se están a cumprir as cláusulas sociais
que puidesen estar contempladas nas diferentes concesións de saltos hidroeléctricos?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2016

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª.

As industrias electrointensivas teñen un importante peso na produción industrial
e na xestión do emprego en Galiza. Unha delas é Alcoa, que o pasado 17 de outubro
comunicou aos cadros de persoal así como publicamente a súa intención de pechar as
instalacións da empresa na Coruña. Unha situación preocupante que ten mobilizada á
sociedade e require de avanzar nos pasos que se teñen dado desde o ámbito
institucional.
Cómpre recordar que o sistema de interrompibilidade vén sufrindo nos dous
últimos anos diferentes modificacións do seu desenvolvemento de cara a adaptarse ás
esixencias do marco europeo. As modificacións da anterior regulación do mecanismo
competitivo de asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade ten
espertado as alertas na industria electrointensiva e abre diferentes dúbidas sobre como
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poderá afectar á industria situada no noso país, xa que muda de forma importante o
mecanismo de capacidade. Fóra de ir cara unha corrección desta situación e a mudanza
por unha tarifa industrial estábel, semella polas últimas novidades que a intención do
goberno central pasa por manter este sistema e as poxas cada seis meses. As propostas
verquidas polo presidente da Xunta de cara a fornecelas para períodos dun lustro
tampouco parece avanzar.
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Paralelamente, o Comité de Empresa de Alcoa trasladou á Xunta de Galiza, ao
goberno central e aos grupos parlamentares unha serie de propostas con data de rexistro
do 30 de outubro de 2018 que merecen ser consideradas, asumidas como propias e
defendidas. É preciso insistir á compañía Alcoa para que non leve a cabo o expediente
de extinción de emprego así como impulsar de forma inmediata a constitución dunha
mesa de negociación con todas as partes implicadas para atopar unha solución urxente
que garanta o mantenemento da actividade empresarial e o emprego, así como
implicarse para achegar seguridade e permitir ao conxunto das empresas
eletrointensivas competir en igualdade de condicións co resto de factorías a nivel
internacional.
Así mesmo, vistos os pasos da propia empresa nas últimas semanas e a
insuficiencia... é pertinente tamén poñer enriba propostas vinculadas a que o Estado
interveña nesta cuestión. Isto é algo que se ten dado noutros países, noutras ocasións e
que mesmo recolle a Constitución española. Desde o Bloque Nacionalista Galego temos
clara a defensa da participación pública dos sectores estratéxicos e que é preciso, de non
verificarse solucións, apostar pola intervención nesta situación.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
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-Como valora o goberno galego a evolución da situación de Alcoa na Coruña?
-Vai demandar a Xunta de Galiza do goberno central a intervención pública en
Alcoa Coruña?
-Que información ten a respecto da situación de San Cibrao?
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-Como valora o seu cumprimento dos acordos do Parlamento Galego no Pleno
do 23 de outubro?
-Como valora os puntos demandados no escrito remitido polo Comité de
empresa á Xunta de Galiza con data de rexistro do 30 de outubro de 2018?
-Que avances existen respecto da demanda do sector dunha tarifa industrial
estábel?
-Como avalía a poxa para 2019?
-Que actuacións ao abeiro das competencias da Xunta vai activar diante da
situación xerada polo conflito de Alcoa?

Santiago de Compostela, 2 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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Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

3

138604

OFICINA PARLAMENTAR

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

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2019 11:17:01

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2019 11:17:06

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2019 11:17:08

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2019 11:17:09

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2019 11:17:10

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

Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2019 11:17:11

4

138605

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª.

A industria da transformación da madeira é un vector da economía galega, e a
fabricación e instalación de mobiliario unha das súas vertentes cun importante impacto
no sector, onde Galiza é selo de calidade.
Diante dun anuncio de ERE por parte dos actuais propietarios de Noa Madera
Creativa, recentemente o Bloque Nacionalista Galego mantivo reunións e contactos de
forma constante co Comité de Empresa. Cabe salientar que esta é unha empresa situada
en Fene, no polígono de Vilar do Colo, e que na actualidade dá traballo a arredor de 250
persoas de forma directa, unha cifra meirande se temos en conta as tarefas derivadas e
complementarias.
Desde hai máis dun mes estase a vivir na localidade e, por extensión, na
comarca unha situación de grande preocupación derivada do anuncio por parte da
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empresa da presentación dun ERE extintivo que afectaría a máis de 100 traballadoras e
traballadores e que implicaría reducir a empresa case á metade e tería un grande impacto
social e económico.
A representación do Comité de Empresa explicou que a situación parte da
absorción de Noa Madera por parte do grupo Malasa –que ten como cliente prioritario a
1
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Inditex- o pasado mes de agosto, e o anuncio dun posíbel ERE non está baseado en
problemas de produción, senón máis ben nun intento da actual propietaria de ameazar
co ERE extintivo para, en realidade, facer unha política de precarización das condicións
laborais para obter máis beneficios a costa das traballadoras e traballadores.
Estamos a falar dunha empresa que, ademais, conta cun cadro de persoal cunha
media de idade moi nova do entorno do conxunto da comarca; sendo da maioría dos
casos persoas que accederon aquí ao seu primeiro posto de traballo, polo que o impacto
na xa deteriorada economía comarcal sería considerábel -dado que non falamos só dos
postos directos da empresa, senón dos que derivan da actividade que desenvolveademais de deixar desprotexidas a centos de familias.
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, á vista desta situación,
expresa a súa rotunda oposición non só a calquera tentativa de levar a cabo un
inxustificado ERE extintivo, senón tamén a que se perda calquera posto de traballo ou
se precaricen as condicións laborais do cadro de persoal. Máis aínda, tendo en conta que
traballan para xigantes da industria téxtil, cómpre desenvolver unha activa política de
negociación con estas empresas, nomeadamente Inditex, para que se manteñan os postos
de traballo e os dereitos laborais acadados.
Nese sentido, alén de ter impulsado mocións nos diversos concellos da comarca,
para o BNG é fundamental que o propio Parlamento de Galiza e a Xunta de Galiza se
impliquen nesta cuestión e as e os traballadoras gañen apoio institucional e social. No
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momento de asinar esta iniciativa o ERE non está aínda presentado, mais é fundamental
avanzar na defensa dos postos de traballo.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
Coñece o goberno galego a situación actual de Noa Madera de Fene? Cal é a súa
valoración?
Que actuacións vai levar o goberno galego para evitar despedimentos e
precarización na empresa Noa Madera de Fene?
Ten coñecemento a Xunta de Galiza de se está en marcha a mediación a través
do Consello Galego de Relacións Laborais? En que termos?
Ten fornecido a través do IGAPE algún tipo de información para esta empresa?
Ten pensado ofrecer os seus servizos co obxecto de que faga unha nova avaliación da
estratexia empresarial que non implique despedimentos e precarización?
Considera a Xunta de Galiza prioritario este asunto de cara a evitar a
competitividade no sector pola vía do abaratamento da man de obra? Con que
mecanismos?
En caso de constar ERE, vai demandar a Xunta a súa retirada?
Cal é a estratexia de retención de empresas e de mantemento das condicións de
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traballo que está a aplicar na comarca de Ferrolterra? Cal a súa avaliación?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª.

O xornal dixital Eldiario.es e seguidamente Praza Pública veñen de destapar
publicamente a responsabilidade do goberno central aínda durante o mandato do Partido
Popular na demora da construción de fragatas na ría de Ferrol. Máis aínda, as
informacións xornalísticas apuntan ao que aparentemente é un caso claro de corrupción
e de emprego das portas xiratorias co fin de lucro persoal.
Presuntamente durante a xestión de Cospedal e mais de Pedro Morenés na área
de defensa o Ministerio impuxo a implantación dos mísiles Sea Ceptor como prioritaria
nas fragatas F-110, previstas para Navantia en Ferrol. Froito desta decisión deliberada,
que pretendía favorecer a empresa multinacional MBDA vinculada ao propio Morenés,
serían precisos traballos de adaptación técnica dos deseños que terían conlevado até
dous anos de demora.
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A xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego as novas
relativas aos atrasos na construción de fragatas no naval ferrolán son de extrema
gravidade e supoñen un abuso de poder e unha clara desviación dos principios éticos
que deben rexer a xestión dos recursos públicos, ademais de supoñer unha actuación
tremendamente lesiva para o naval do noso país.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
-Cal é a liña de resposta do goberno galego despois de coñecerse publicamente
que as actuacións do seu partido no Estado teñen posto en risco a actividade do naval en
Ferrol?
-Coñecía o goberno galego esta situación? En que data e por que medio?
-Considera o goberno galego suficiente o período de enfriamento do señor
Morenés entre a súa actividade privada e pública?
-Vaise dirixir o goberno galego á fiscalía para poñer no seu coñecemento esta
situación?
-Vaise emprender a Xunta de Galiza accións legais a respecto desta cuestión?
-Seguirá a Xunta de Galiza incumprindo a lei do naval e desatendéndose de
solicitar participación dos organismos de Navantia?

CSV: REXISTRO-tbdMPNXL7-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 6ª.

Nos últimos anos as galegas e galegos puideron constatar un recrudecemento en
materia de abusos bancarios. Desde condicións restritivas no acceso ao crédito, nas
cláusulas dos servizos a contratar até cuestións como un aumento das taxas en cuestións
que até hai pouco tempo non eran gravadas.
Paralelamente, foise coñecendo un número importante de casos de abusos
bancarios de diferente índole que tiveron a súa translación a un número en aumento de
sentenzas arredor deles. Como exemplo temos o das cláusulas chan ou as preferentes,
froitos de longas loitas sociais.
A secuencia de todos estes acontecementos xeraron unha inseguridade e
preocupación por parte das persoas usuarias de cara ás accións levadas a cabo polas
entidades bancarias, mais tamén un aumento das demandas contra ditos abusos e o
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coñecemento individual e social de máis comportamentos cuestionábeis.
Así as cousas, ao tempo que a actividade por parte das entidades financeiras
segue a estar rodeada de prácticas pouco transparentes e garantistas para cos dereitos
das persoas usuarias e co bo devir da economía en xeral, fíxose pública de forma
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polémica a sentenza respecto dos impostos ás hipotecas, que se estiman nunha
recadación de até 5.000 millóns de euros.
O pasado día 6 de novembro coñeceuse como o Tribunal Supremo, cunha
axustadísima votación, anulaba de facto a doutrina que tiñan abalado até tres sentenzas
ao ditaminar previamente que era a banca e non a clientela quen debían pagar o imposto
das hipotecas. Un ditame que chegaba nun contexto de fortes presións dos sectores
económicos e financeiros
Ao fío desta cuestión, cómpre denunciar que sen un sistema xudicial
independente non pode haber unha democracia digna de tal nome e que se observa unha
vez máis como as deficiencias na calidade democrática do Estado español están
directamente relacionada cun sistema xudicial intrinsecamente centralista, clasista e
machista; e coa súa subordinación aos poderes político e económico. Unha situación
cuxas consecuencias repercuten tamén nos galegos e galegas e diante da que cómpre
actuar.

Por todos estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
-Cal é a valoración do goberno galego diante do novo atraco a man armada que
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supón a sentenza respecto dos impostos ás hipotecas?
-Ten pensado demandar do goberno central algunha modificación legal? En que
sentido? Por que motivos?
-Ten pensado desenvolver estudos propios sobre a cuestión?
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-Cal sería o impacto económico en Galiza
-Ten previsto o goberno galego dotar de maior medios ao Instituto Galego de
Consumo e da Competencia para as consultas sobre este asunto?
-Ten previsto o goberno galego dotar de maiores medios ao Instituto Galego de
Consumo e da Competencia para que poda realizar a labor de asesoramento ás persoas
consumidoras sobre os produtos financeiros?
-Ten desenvolto ou previsto o goberno galego algún tipo de iniciativa efectiva
en materia de consumo fronte as agresivas políticas comerciais e abusos das entidades
financeiras?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas
e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª.

Galiza e, especialmente, as comarcas mineiras das Pontes e de Cerceda teñen
sufrido un agravio por parte do Estado español canto os seus dereitos de
desenvolvemento. Fundamentalmente en dous grandes acontecementos: dunha
banda, no 2011 o goberno do Estado aplicou unha redución de máis do 50% en todas
as partidas do Plan do Carbón II, no que estaba incluída Galiza. Esta decisión tivo
continuidade en 2012, non permitindo realizar máis asignacións e destinando os
fondos ao pagamento das obrigas xa contraídas. Por outra banda, cómpre recordar
que o terceiro Plan 2013-2018, en vigor, tamén asinado polo Ministerio de Industria,
Carbunión e os sindicatos estatais, excluía Galiza.
Excluíuse Galiza coa escusa que as nosa minas de carbón xa non producen,
mais cómpre recordar que nin no momento nin na actualidade están oficialmente
CSV: REXISTRO-azBGAkFx6-9
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pechadas, pois estamos na fase de rexeneración ambiental e labores de peche de
mina, como calquera outra do Estado na mesma situación. Froito das decisións do
Partido Popular Galiza fica fóra, agás para actuacións “de carácter excepcional, ....,
sempre a súa relevancia e ou seu grado de avance o xustifiquen” que nunca existen.
Polo tanto, se ben anteriormente se nos tiña discriminado e se tiñan incumprido os
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compromisos, no marco vixente até o presente ano estivemos directamente
excluídos como país.
No mes de outubro de 2018 fíxose público que o goberno central e o sector
da minaría do carbón firmaban un acordo para a transición xusta e o
desenvolvemento sostíbel das comarcas mineiras. Porén, da análise dese só pode
concluírse que, unha vez máis, Galiza ficará excluída dos seus beneficios; por
exemplo Galiza fica sen dereito a axudas para infraestruturas e desenvolvemento
económico. Esta é unha situación inaceptábel desde o punto de vista do país, máis
aínda cando paira sobre as centrais térmicas a posibilidade dun peche nun prazo
curto de tempo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
-Que vai facer a Xunta de Galiza para que o noso país non estea excluído do
novo acordo marco da minaría 2019-2027?
-Ten avaliado o acordo citado o goberno galego? Con que conclusións?
-Ten avaliado o acordo citado o goberno galego cos concellos mineiros
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galegos afectados? E co sector mineiro galego? Con que conclusións?
-Participou o goberno galego de reunións para a elaboración deste novo
acordo? En que datas?
-Presentou o goberno galego algún tipo de recurso ao respecto?
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-Considera xusto que Galiza fica sen dereito a axudas para infraestruturas e
desenvolvemento económico?
-Ten avaliado o grao de cumprimento dos anteriores Plans? Que vai facer a
respecto das débedas coas comarcas galegas?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

CSV: REXISTRO-azBGAkFx6-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2019 11:26:01

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2019 11:26:05
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª, relativa ás condicións laborais e de seguridade industrial e laboral
nas obras do AVE no territorio galego, con especial atención a Ourense, e as actuacións
que debe levar a cabo o goberno galego.

Recentemente, outra morte no mes de outubro dun operario das obras do AVE
que volcou en Laza (Ourense) sumado a recentes incidentes con lesións non causantes
de morte, volven levantar dúbidas sobre a seguridade e as condicións laborais que se
dan neste tipo de obra, unha situación especialmente grave por ser de financiamento
público.
Cómpre recordar que con esta persoa son xa nove persoas falecidas na
construción da presunta alta velocidade ao seu paso por Galiza durante case unha
década. Unha cifra que non se pode permitir e o sindicato CIG xa avanzou a súa
intención de volver denunciar penalmente esta situación.
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Unha das cuestións que permanentemente saltan á vista é o abuso de xornadas
irregulares e excesivas. Non en van, hai menos dun mes tamén se coñecía a condena a
seis empresas construtoras do AVE entre Ourense e o Estado por adebedar até mil horas
extraordinarias a un obreiro que tiña levado a cabo xornadas de ata doce horas diarias
mesmo seis días á semana. Un exemplo da situación esclavista que se dá nesta zona,
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onde tamén a proximidade a Portugal e a falta de inspección facilita a sobreexplotación
de traballadores transfronteirizos.
O que sucede nestas obras é o resultado da sobreexplotación no sector da
construción, sen que Inspección, Fomento ou Xunta de Galiza activen os mecanismos
dos que dispoñen para evitalo, o que supón unha actitude temeraria e convertérense en
parte fundamental do problema.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
-Que actuacións vai impulsar a Xunta de Galiza para atallar a grave situación
laboral e de seguridade que se están a dar nas obras do AVE en Galiza, especialmente
en Ourense?
-Cantas veces e con que contido se dirixiu a Xunta de Galiza á Inspección con
motivo das obras do AVE en Ourense? E con motivo doutras zonas do país? Con que
resultado?
-Cantas veces e con que contido se dirixiu a Xunta de Galiza ao Goberno
Central con motivo das obras do AVE en Ourense? E con motivo doutras zonas do país?
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Con que resultado?
-Como valora a Xunta de Galiza a sinistralidade laboral nestas obras? Fai un
seguimento específico? De que forma? Cales son as razóns?
-Ten diálogo a Xunta de Galiza coas forzas sindicais a respecto desta cuestión?
Por que medios e con que resultados?
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-Considera que a situación é froito da sobreexplotación no sector da
construción? Que vai facer para evitalo?
-Xulga o goberno galego necesario emprender accións legais? Por que motivo?
-Xulga o goberno galego necesario emprender inspeccións específicas
frecuentes? Por que motivo?
-Xulga o goberno galego necesario emprender unha auditoría de seguridade
industrial? Por que motivo?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2019 11:30:27
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª.

O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que representa no
seu Produto Interior Bruto e por ser un factor relevante para a produción industrial.
Máis aínda, nun contexto social preocupante de aumento da pobreza, o acceso á enerxía,
particularmente á eléctrica, é unha necesidade de primeira orde que está a ser impedida
polo seu alto custo.
A pesar desa importancia, Galiza apenas contou con capacidade para deseñar e
aplicar unha estratexia enerxética propia, orientada a un aproveitamento endóxeno dos
seus recursos enerxéticos. Ao longo de anos, por decisións políticas, Galiza foise
especializando na xeración de electricidade. Dese xeito, desempeñou un papel de centro
subministrador de enerxía eléctrica para o resto do Estado español, con base no seu
potencial

hidroeléctrico.

Tamén

no

carbón,

acrecentado

posteriormente

o

desenvolvemento do aproveitamento eólico e biomasa, e tamén coa construción de dous
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ciclos combinados de gas natural.
A potencia instalada fan de Galiza unha exportadora neta de electricidade.
Porén, e a pesar de que a xeración eléctrica leva aparellados uns moi importantes custos
sociais e medioambientais, Galiza non tirou proveito desta actividade económica. Ao
contrario, ao estar sometida a un marco regulatorio e tarifario común en todo o Estado
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español, ás decisións adoptadas polas empresas eléctricas que actúan en réxime de
oligopolio a través dos seus centros de decisión afastados de Galiza, nunca recibiu
vantaxes do aproveitamento dos seus recursos, mesmo sofre en amplas zonas do país
unha deficiente calidade da subministración eléctrica.
Máis aínda, por riba de non beneficiármonos do papel produtor, as e os galegos
soportarán as consecuencias dos suplementos autonómicos no incremento das súas
facturas, feito que demostra a falsidade sostida por todas as forzas estatais de que no
Estado existe unha única factura. A tal esperpento sumase o récord histórico de prezo da
electricidade no ano 2018.
No caso de Galiza, existen sobradas razóns para nos dotarmos dunha tarifa
eléctrica propia que evite as dificultades as persoas con menor capacidade económica,
contribúa á competencia empresarial e actúe de freo da desindustrialización. Galiza
debe demandar unha tarifa máis baixa (unha redución nas peaxes do 30%), para que
realmente exista un beneficio económico para o propio país, para favorecer o consumo
doméstico dunha poboación que ten as pensións e os salarios entre os máis baixos do
Estado español e posibilitar o seu desenvolvemento económico e industrial.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
-Canto máis ten que subir o prezo do recibo da luz en Galiza para que o goberno
CSV: REXISTRO-sOZEfevpi-7
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galego asuma a necesidade dunha tarifa eléctrica galega que teña en conta a nosa
condición de produtores?
-Segue a soster o goberno galego que hai unha factura única no Estado español?
-Como avalía o impacto da suba constante da electricidade nas economías
domésticas galegas?
2
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-Como avalía o impacto da suba constante da electricidade na pequena e
mediana empresa galegas?
-Como avalía o impacto da suba constante da electricidade nas grande industria?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral
na Comisión 6ª.

Na Galiza de 2018 continúa a ser unha tarefa pendente a de facer unha aposta
seria e decidida desde os poderes públicos para favorecer a presenza e recoñecemento das
mulleres nos ámbitos científico tecnolóxicos e da investigación.
Malia contar co histórico fito do desenvolvemento do I Programa Galego de
Muller e Ciencia 2008-2012, o goberno de Núñez Feijóo deixouno esmorecer desde a súa
chegada a goberno. Tal e como se recolle na introdución daquel Plan, foi concibido para
“dar a coñecer na súa xusta dimensión a situación actual respecto da desigualdade de
trato e de recoñecemento das mulleres nas ciencias e nas tecnoloxías e, por outro lado,
cara á posta en marcha de accións encamiñadas a conseguir unha maior presenza das
mulleres nestes ámbitos en condicións de igualdade cos seus compañeiros varóns”.
Este Programa Galego de Muller e Ciencia tentaba contribuír a mudar
CSV: REXISTRO-xWnseP2Np-9
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determinadas formas de construír, crear e transmitir ciencia, así como de deseño de
políticas científicas, de desenvolvemento tecnolóxico e de xestión da innovación. Porén,
non se desenvolveu de forma suficiente para avanzar en reverter a situación de
desvantaxe das mulleres en todos os tramos de facer científico e tecnolóxico e iso lastrou
os avances no noso país. A día de hoxe, malia terse rematado o I Programa e terse
coñecido, con anos de atraso, o II Programa Galego de Muller e Ciencia ao que se
1
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comprometera o goberno galego por iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego, non consta unha avaliación específica da primeira edición.
A ausencia dunha avaliación rigorosa do I Plan é algo grave, pero é tamén grave a
falta de cumprimento do II Programa e as lagoas canto á súa avaliación. Alén das
cuestións da planificación deste II Programa coas que este Grupo e que dificultarán o seu
éxito, máis aínda o vai dificultar a falta de rigor e seriedade na súa aplicación. Neste
sentido, o II Programa indica “Elaboraranse dous informes: un informe de seguimento e
outro de avaliación final” e sorprende que no ecuador da súa aplicación nada se saiba.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
-Ten feito o goberno galego algunha avaliación do I Programa Galego de Muller e
Ciencia 2008-2012? A través de que mecanismos e instrumentos? Coa participación de
que colectivos? Con que data e conclusións? Cales son as razóns de que non sexan
públicas?
-Ten feito o goberno galego informe de seguimento do II Programa Galego de
Muller e Ciencia 2016-2020?
-A través de que mecanismos e instrumentos fixo ou vai facer esa laboura? Coa
CSV: REXISTRO-xWnseP2Np-9
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participación de que colectivos? Con que data e conclusións? Tense debatido no seo da
Unidade Muller e ciencia? Cales son as razóns de que non sexan públicas?
-Considera o goberno galego que está a cumprir co obxectivo de establecer
medidas efectivas desde a Axencia de Innovación e outros organismos para eliminar os
desequilibrios de xénero que poidan existir no relativo á formación científica?
2
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-E no eido da investigación e innovación e na xestión da I+D+i?
-E para situar nos estudos e actividades científicas a perspectiva do xénero nun
primeiro plano?
-Cal é o orzamento que ten empregado no último ano orzamentario? E no
presente?
-Considera que o funcionamento da Unidade Muller e Ciencia é adecuado?
-Considera que a información que fornece está á altura do s.XXI?
-Considera o goberno galego que ten dinamizado de forma suficiente a Unidade?
-Como avalía o traballo no ámbito da mocidade? E a colaboración coas
Universidades Galegas?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
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Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral
na Comisión 6ª, relativa ao impulso do autoconsumo.

Desde o Bloque Nacionalista Galego temos defendido de forma reiterada que o
autoconsumo é unha alternativa que podería abrir interesantísimas alternativas para as e
os galegos, tanto a nivel doméstico como empresarial.
Ademais da súa potencialidade para o aforro enerxético, a eficiencia nas redes de
transporte e a redución de prezos de mercado son posibilidades que deben ser analizadas
e postas en práctica tendo en conta os intereses das e dos galegos e non as presións dos
intereses empresariais. Estamos a falar dun mecanismo que supón unha aposta polas
enerxías limpas e pola redución das emisións contaminantes así como pola produción
descentralizada e mesmo, no caso das empresas, polo incremento da competitividade.
A posibilidade de que as e os consumidores poidan xerar a súa propia
electricidade implica consecuencias transformadoras na concepción da produción e do
CSV: REXISTRO-FuzoAsyGD-9
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uso da enerxía que poden ser positivas no eido económico e social do país.
Polo tanto cumpriría impulsar o autoconsumo desde os poderes públicos. Porén, o
Real Decreto 900/2015, polo que se regulan as condicións administrativas, técnicas e
económicas das modalidades de subministro de enerxía eléctrica con autoconsumo e de
produción con autoconsumo, tivo como orientación principal a de impedir o
1
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desenvolvemento do autoconsumo, pois o Goberno estatal impuxo unha barreira
económica inxustificada ao desenvolvemento desta alternativa.
Recentemente o goberno central presidido por Pedro Sánchez após da moción de
censura a Mariano Rajoy asegurou ter a súa derrogación entre os seus obxectivos. Así
mesmo, o xiro político experimentado por parte do Partido Popular de Galiza, centrado
agora en reivindicar cuestións ao goberno central que viña ignorando, leva a pensar que
pode haber unha nova oportunidade para o autoconsumo en Galiza. Corrixir o marco
estatal e a indiferenza da Xunta de Galiza non compensará o tempo perdido, pero pode
axudar a non ficar atrás para sempre.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
-Que actuacións leva ou vai levar a cabo o goberno galego para o impulso do
autoconsumo enerxético?
-Que valoración realiza a Xunta de Galiza do RD 900/2015 que regula o
autoconsumo?
-Vai pedir o goberno galego a súa derrogación? Por que motivos?

CSV: REXISTRO-FuzoAsyGD-9
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-Considera a Xunta de Galiza que a normativa aprobada dou satisfacción ás
demandas do sector?
-Considera a Xunta de Galiza que o marco deseñado fomenta o autoconsumo?
-Considera a Xunta de Galiza necesario ter un marco competencial acaído para
que Galiza poida impulsar unha normativa favorecedora do autoconsumo?
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-Vai realizar a Xunta de Galiza algún programa de axudas tendente a fomentar o
autoconsumo?
-Vai impulsar a Xunta de Galiza a creación dalgún organismo que aglutine sector
público e privado para impulsar o autoconsumo enerxético?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradamente a
situación do río ourensán Barbaña. As agresións a este río teñen sido unha constante ao
longo da historia recente e urxe unha corrección de actitude por parte das
administracións implicadas na responsabilidade desta situación.
Recentemente, o pasado día 10 de xullo de 2018 celebrouse o xuízo pola
contaminación producida no ano 2009, feito que provocou, ademais dunha grande
alarma social a morte de máis de 17.000 mil peixes. Case unha década despois destes
acontecementos, a situación non ten mellorado cualitativamente canto á vixilancia,
prevención e reparación. Este xuízo celebrouse grazas á persistencia e teimosía das
asociacións de veciñas e veciños de San Breixo de Seixalbo, Ponte Noalla, San Cibrao
das Viñas e a Asociación Barbaña (Ourense), que se persoaron na causa para que as
denuncias non quedaran sen resposta. Lonxe de corrixirse a situación, pasado o tempo
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

coñecemos verteduras recentes no último ano, como o de 5.000 litros de aceite e
alcatrán en xuño.
Desde o BNG denunciamos o pasado 5 de setembro unha nova agresión
medioambiental contra o río Barbaña. A primeiras horas da tarde podía verse unha
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nova vertedura de cor verdoso no río. Un vertido que se ven a sumar aos recentes
vertidos de aceite do mes de xuño.
Xunta de Galiza, Concello e Confederación Hidrográfica Miño Sil deben
aumentar a preocupación por este río e poñer solucións para que se remate dunha vez
por todas coa permisividade e impunidade coa que se veñen producindo estas verteduras
incontroladas.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en Comisión:
-Que vai facer a Xunta de Galiza para poñer fin á situación do río Barbaña por
mor das permanentes verteduras incontroladas?
-Ten avaliado a Xunta de Galiza acometer algún proxecto de saneamento
integral do rio Barbaña? E demandalo do Estado? Tíñao demandado con anterioridade
ao verán de 2018?
-Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para evitar novas verteduras?
-Ten avaliado iniciar accións legais?
-Ten estudado as consecuencias ambientais das verteduras? E para a saúde
humana?
-Considera que os problemas de deputación do concello de San Cibrao están
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resoltos?
-Ten contado ou vai contar coa opinión dos concellos, administracións e
asociacións vencellados á problemática do Barbaña para o deseño das medidas a tomar?
Por medio de que mecanismos? En que prazo?
-Canto leva investido economicamente a Xunta de Galiza neste río desde 2009?
Canto ten previsto para 2019?
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
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Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 6ª.

O pasado 5 de setembro a veciñanza de Ourense vía con preocupación como
aparecía o río Barbaña, ao seu paso pola praza de Abastos nº1, tinxido dun verde case
fluorescente. Colectivos, policía local, etc. pensaron nun primeiro momento en que era
unha vertedura. Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradamente
a situación do río ourensán Barbaña. As agresións a este río teñen sido unha constante
ao longo da historia recente e urxe unha corrección de actitude por parte das
administracións implicadas na responsabilidade desta situación.
Finalmente, a Consellaría de Economía, Emprego e Industria informou de que se
trataba dunha cata termal. Porén, segundo informa a Confederación Hidrográfica, non
foi avisado este organismo. Parece ser que o concello tampouco e isto xerou unha
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alarma innecesaria debido á falta de dilixencia da Xunta de Galiza.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
-Cales son os motivos de estar a desenvolver catas termais no río Barbaña?
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-Ten relación co mantemento e explotación da fonte das Burgas? Coas termas de
uso público situadas na rúa das Burgas? Coas fontes da praza de abastos nº1?
-Cantas ten feito e con que frecuencia nos últimos 5 anos?
-Con que resultados?
-Ten previsto a Xunta de Galiza algunha actuación relacionada co termalismo?
-Considera compatíbel a preocupante situación do río Barbaña?
-Desenvolve o goberno galego análises alén das referidas da Consellaría de
Economía, Emprego e Industria?
-Informou a Xunta de Galiza destas actuacións á Confederación Hidrográfica
Miño-Sil? Cales son os motivos?
-Informou a Xunta de Galiza destas actuacións ao Concello de Ourense? Cales
son os motivos?
-Vai mellorar a Xunta os seus procedementos de información?
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Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz

2

138642

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

Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 07/09/2018 10:38:11

María Montserrat Prado Cores na data 07/09/2018 10:38:17

Ana Pontón Mondelo na data 07/09/2018 10:38:18

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/09/2018 10:38:20

Olalla Rodil Fernández na data 07/09/2018 10:38:22

CSV: REXISTRO-D4pN3akqw-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 07/09/2018 10:38:24

3

138643

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª.

A xuízo do Bloque Nacionalista Galego, a xestión pública dos saltos e encoros,
moitos deles caducados ou a piques de caducar no próximo lustro, permitiría á
administración galega a obtención de recursos e o deseño de medidas que revertan no
beneficio das zonas afectadas polos mesmos, especialmente na xestión da produción
eléctrica, de xeito que os habitantes das zonas afectadas, en especial aqueles con
condicións económicas e sociais máis desfavorábeis poidan ter unha menor factura do
seu consumo eléctrico.
Neste sentido, temos presentado e defendido diferentes iniciativas ao respecto
tanto social como institucionalmente. Na pasada lexislatura, en resposta a unha pregunta
do Grupo Parlamentar do BNG, o entón Director Xeral de Augas de Galiza anunciou
que ante o remate das concesións de saltos hidroeléctricos a Xunta avaliará o seu futuro
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uso tras o desenvolvemento dos expedientes administrativos e confirmaba ademais que
só existe un salto con cláusula social, das 44 centrais de gran hidráulica.
Xa na X Lexislatura, a Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo,
na súa sesión do 28 de marzo de 2018, debateu a iniciativa 4728 (10/PNC-000454) do
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego referida á petición da presentación
pola Xunta de Galiza dun plan de recuperación da titularidade e explotación pública
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directa dos saltos hidroeléctricos. Finalmente, acadouse un consenso a respecto do
seguinte acordo:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Elaborar unha estratexia de actuación sobre os aproveitamentos
hidroeléctricos con dereito concesional a extinguir no presente e no seguinte ciclo de
planificación hidrolóxica (ata o ano 2027), na que se analicen os condicionantes
xurídicos, económicos, ambientais e sociais que permitan decidir, no seu caso, a
modalidade de explotación dos mesmos.
2. Continuar achegando toda a información que se solicite sobre as condicións
de concesión dos saltos hidroeléctricos da Demarcación Galicia-Costa.”
Máis aínda, cómpre recordar que no último pleno ordinario da IX lexislatura a
Cámara tiña acordado o seguinte:
“2. Proporcionar información sobre as condicións de concesión dos saltos
hidroeléctricos, que cando menos contemple o ano de remate da concesión, cláusulas
sociais da concesión e cumprimento das mesmas, solicitando de ser preciso a
información pertinente ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e
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á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.”

Con base a estas consideracións formúlanse as seguintes preguntas para resposta
oral na Comisión 6ª:
-Pode garantir a Xunta de Galiza que se están a cumprir as cláusulas sociais que
puidesen estar contempladas nas diferentes concesións de saltos hidroeléctricos?
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-Ten constancia o goberno galego das concesións de saltos hidráulicos
pertencentes a Galiza-Costa que rematan até 2027? De ser a resposta afirmativa, cales?
-Ten constancia o goberno galego das concesións de saltos hidráulicos
pertencentes á Demarcación Hidrográfica do Cantábrico que rematan na próxima
década?
-De ser a resposta afirmativa, cales? De ser negativa, ten pensado solicitalos?
-Ten constancia o goberno galego das concesións de saltos hidráulicos
pertencentes á Demarcación Hidrográfica Miño-Sil que rematan na próxima década?
De ser a resposta afirmativa, cales? De ser negativa, ten pensado solicitalos?
-Ten constancia o goberno galego das concesións de saltos hidráulicos
pertencentes á Demarcación Hidrográfica do Douro que rematan na próxima década?
-De ser a resposta afirmativa, cales? De ser negativa, ten pensado solicitalos?
-Ten solicitado a Xunta de Galiza información completa sobre as condicións de
concesión dos saltos hidroeléctricos existentes en Galiza, onde cando menos se
contemple o ano de remate da concesión, cláusulas sociais da concesión e cumprimento
das mesmas?
-Ten avaliado xa o goberno galego que iniciativas ten previsto levar a cabo ante
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o remate das concesións de cando menos 6 saltos hidroeléctricos da demarcación que
xestiona de forma directa? Cales?
-Ten a Xunta de Galiza información a respecto das intencións do Goberno do
Estado ante a situación de remate das concesións de saltos hidroeléctricos?
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- Cal é a situación a respecto das seguintes centrais hidráulicas pertencentes á
Demarcación Galiza Costa:
1.

PONTE INFERNO

2.

PORTOCHAO

3.

FECHA

4.

GÜIMIL

5.

A CASTELLANA

6.

FERVENZAS

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª, relativa á falta de transparencia e información por parte do
goberno galego a respecto da concesión de subvencións a empresas do sector da
automoción

O Bloque Nacionalista Galego ten denunciado repetidamente a falta de
transparencia e información por parte do goberno galego a respecto dos recursos que
destina a empresas do sector da automoción e a necesidade de informar sobre as
mesmas para avaliar a repercusión que teñen na fixación de emprego e tecido
empresarial nun contexto de forte deslocalización cara outros centros de produción,
como é o norte de Portugal.
Neste sentido, comezada a X lexislatura este Grupo Parlamentar reiterou tres
solicitudes de información concreta, rexistrando en outubro de 2016 preguntas orais e
escritas así como un artigo 9 relativos a coñecer as contías exactas de determinadas

CSV: REXISTRO-j6foAGZBN-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

empresas, de habelas, por non poder atopar esa información mediante os mecanismos
públicos. Porén, máis de ano e medio despois e malia as peticións verbalizadas no curso
da resposta ás nosas preguntas orais, non recibimos resposta, obstaculizando o noso
traballo parlamentar e a nosa labor de oposición. .
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
Que axudas, subvencións e convenios de colaboración que estabeleceu a Xunta
de Galiza, se é o caso, coas seguintes empresas, desde o ano 2009?
ALUDEC S.A.
ALYMOSA
BENTELER AUTOMOTIVE VIGO S.L.
BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN S.L.
CABLERIAS AUTO S.L.
CENTRO

TECNOLOGICO

DE

AUTOMOCIÓN

DE

GALICIA

-

FUNDACION CETAG
CENTRO TECNOLOGICO GRUPO COPO S.L.
COMPONENTES DE VEHICULOS
COPO GALICIA SLU
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COPO IBERICA S.A.
DENSO SISTEMAS TERMICOS ESPAÑA S.A.
FAURECIA ASIENTOS DE GALICIA S.A.
FAURECIA ATUOMOTIVE ESPAÑA S.A.
FAURECIA INTERIOR SYSTEMS ESPAÑA S.A.
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FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE S.A.
GESTAMP VIGO S.A.
GKN DRIVELINE VIGO S.A.
GRUPO ANTOLIN PGA S.A.
GRUPO ANTOLIN VIGO S.A.
MAIER FERROPLAST, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA.
MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES.
MC SYNCRO
MEGATECH INDUSTRIES OURENSE S.L.
MGI COUTIER ESPAÑA S.L.
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SPAIN S.A.
PLASTIC OMNIUM COMPONENTES EXTERIORES S.L.
PSA PEUGEOT CITROEN
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REYDEL AUTOMOTIVE SPAIN S.L.
SNOP ESTAMPACION S.A.
TB SPAIN INJECTION S.L. (TBSI)
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS S.A.
TREVES GALIZA, SLU
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VIZA AUTOMOCION SAU
ZF TRW ACTIVE & PASSIVE SAFETY TECHNOLOGY OSS (OCCUPANT
SAFETY SYSTEMS).
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª, relativa á suficiencia do marco regulador e protector das
verteduras de residuos nucleares próximos a Galiza.

O Parlamento Galego aprobou no ano 2006, impulsada polo Bloque
Nacionalista Galego, a declaración de Galiza como territorio desnuclearizado. Porén,
durante os anos de goberno Feijóo non ten estado na axenda do goberno do Partido
Popular apostar por evitar de maneira definitiva a implantación en Galiza de centrais
nucleares ou depósitos de residuos procedentes destas instalacións. Máis aínda, a luz
dos últimos acontecementos coñecidos, obsérvase unha falta de preocupación polos
riscos que o noso país poida estar a padecer derivados da falta de control sobre o
transporte e depósito dos residuos nucleares, nomeadamente no tránsito polo noso
territorio mariño.
A finais de 2017 cumpríronse os 35 anos do fin das verteduras de refugallos de
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orixe nuclear na chamada Foxa Atlántica, froito da mobilización social e que foron
realizados tamén preto do territorio galego por parte de países como Gran Bretaña,
Francia, Bélxica e Holanda. Porén, a día de hoxe existen dúbidas entre os organismos
europeos e estatais sobre a quen corresponde a súa vixilancia. Desde o Bloque
Nacionalista Galego observamos este asunto con preocupación. Máis unha vez, a falta
de vontade do Partido Popular de exercer de goberno galego sumado á falta de
soberanía para actuar sobre cuestións de importancia transcendental para a saúde do
1
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noso medio e das nosas persoas. Máis aínda, constátase o mesmo desatendemento por
parte do Partido Popular no Estado, quen en 2012 rexeitou unha petición do Bloque
Nacionalista Galego no Congreso para demandar unha inspección dos residuos
radioactivos así como información á administración galega.
Recentemente coñecemos como o Organismo Internacional da Enerxía Atómica
(OIEA) confirmaba ao xornal dixital galego Praza Pública que non é competencia súa
vixiar o estado dos refugallos. Así mesmo a Organización Marítima Internacional
tampouco esclarece a cuestión. Na mesma liña. a OSPAR non esclarece información
que poida darnos tranquilidade sobre a vixilancia e estudo deste tipo de residuos. Unha
situación a todas luces grave e que debe preocupar ás administracións xa que,
loxicamente, estes refugallos seguen depositados no fondo mariño e polo tanto son un
factor de risco.
Segundo o Artigo 30 do Estatuto de Autonomía de Galiza correspóndelle á
Comunidade Autónoma galega a execución da lexislación do Estado na materia de
industria, sen prexuízo do que determinen as normas do Estado por razóns de
seguridade, sanitarias ou de interese militar e as normas relacionadas coas industrias que
estean suxeitas á lexislación de minas, hidrocarburos e enerxía nuclear. Polo tanto, nesta
cuestión e diante do desatendemento por parte do Estado central, Galiza debe actuar e
exercer o seu poder político para, tanto no ámbito do seu traballo como nas
negociacións e colaboracións co goberno central e a Unión Europea, facer valer a
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necesidade de garantir a suficiencia do marco regulador e protector das verteduras de
residuos nucleares próximos a Galiza.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
2
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-Coñece o goberno galego a quen corresponde a vixilancia das verteduras de
refugallos nucleares producidas nas proximidades da costa galega?
-Ten coñecemento o goberno galego da situación de falta de vixilancia descrita?
Que actuacións levou a cabo para garantir a suficiencia do marco regulador e protector
das verteduras de residuos nucleares próximos a Galiza?
-Coñece o goberno galego cales son os estudos máis recentes sobre a situación
destas verteduras?
-Ten garantías a Xunta de Galiza de que non supoñen un risco para a saúde das
persoas?
-Ten garantías a Xunta de Galiza de que non supoñen ningún tipo de risco ou
afectación para o medio mariño?
-Ten garantidas a Xunta de Galiza as condicións de seguridade para o tráfico
mariño?
-Que informes ten demandado o goberno galego sobre esta cuestión ao goberno
central nos últimos 5 anos? E a organismos europeos?
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, relativa á situación do sector do
biodiésel en Galiza e as actuacións que debe levar a cabo o goberno galego para
o mantemento dos empregos e a innovación tecnolóxica.

Inevitabelmente, o futuro do sector enerxético en Galiza dependerá das
políticas que se desenvolvan por parte Xunta de Galiza, mais tendo en conta
tamén as decisións que se tomen tanto por parte do ámbito correspondente ao
Goberno Central así como da Unión Europea. Polo tanto, son fundamentais as
decisións propias de cara a posicionar Galiza de cara ao futuro diante dos
cambios que poden ser postos en marcha no ámbito estatal e internacional, xa
que condicionarán de maneira determinante a capacidade de Galiza de se adaptar
e desenvolver de forma óptima a súa necesaria transición enerxética.
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Para prepararse cara este escenario, Galiza debe apostar pola produción
propia e diversificada de enerxía así como pola investigación a prol da
sostibilidade. Neste sentido, un dos eidos aos que cómpre atender é o da
produción de biodiésel. Un sector que nestes momentos ten sido reducido de
forma importante ao tempo que no período de crise non foi obxecto de
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desenvolvemento dunha estratexia investigadora e innovadora que aproveitara as
súas potencialidades para o aproveitamento enerxético.
A situación de paralización ou baixa produción das plantas de biodiésel
galegos, especialmente na comarca de Ferrolterra, ten orixinado iniciativas
parlamentares do BNG. Sen ir máis lonxe, a Comisión 6ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo, na súa sesión do 6 de xuño de 2013, adoptou os seguintes
acordos canda outras cuestións referentes ás demandas ao goberno central diante
da a Directiva europea 2009/28/CE.:
1. Impulsar, no marco das súas competencias, a recollida selectiva de
aceites vexetais usados segundo as previsións do Plan de xestión de residuos
urbanos de Galicia 2010-2020. Para este fin en colaboración cos concellos,
traballarase na sensibilización da reciclaxe de aceites de frituras.
2. Potenciar a investigación na obtención de biodiésel de segunda
xeración a partir de materia prima non alimentaria.
3. Facilitar a participación das empresas de biodiésel en proxectos de
investigación.
Porén, unha vez máis, o esforzo do goberno galego foi inexistente,
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nomeadamente a respecto dos compromisos pendentes canto a investigación e
innovación. Recentemente, as novidades desde o ámbito europeo canto aos
aranceis e canto á progresiva e futura eliminación do aceite de palma da
elaboración industrial sitúan de novo esta industria no foco e o momento que se
está a vivir debe ser aproveitado pola administración galega para desenvolver
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unha planificación estratéxica e de adaptación da planta que fica en Galiza,
Masol, que conta con instalacións e un cadro de persoal experimentado e que
podería ser referente de investigación e produción innovadora pola súa situación
estratéxica e pola forte potencialidade económica ao tempo que podería
dinamizar unha comarca con dificultades socioeconómicas como é Ferrolterra.
Máis aínda, en pleno debate político e institucional arredor da transición
enerxética é preciso poñer en valor e explorar as posibilidades destas plantas
tamén desde o punto de vista da produción de combustíbeis máis sostíbeis e do
aproveitamento de refugallos, ao que cómpre engadir as posibilidades en relación
con outro tipo de industrias relacionadas con sectores como o farmacéutico,
alimentario ou da industria química mediante a obtención dalgúns dos
subprodutos que se poden obter.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 6ª:
-Como avalía o goberno galego o estado do sector do biodiésel en Galiza?
-Que actuacións levou ou vai levar a cabo para favorecer a investigación
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no sector? E a adaptación a novos materiais para a súa fabricación?
-Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno galego diante dos
obxectivos europeos acordados en xuño de 2018 a respecto do horizonte de
renovábeis?

3

138660

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

-E respecto da progresiva eliminación do aceite de palma?
-Ten avaliado a repercusión da política de aranceis a Indonesia e
Arxentina no sector? En que termos e con que conclusións?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2019 12:21:42

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2019 12:21:48
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Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2019 12:21:49

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2019 12:21:50

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2019 12:21:51
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª.

A transición enerxética é unha obriga de futuro diante da que Galiza ve limitada
a súa capacidade de decisión e intervención tanto pola falta de soberanía como pola
incapacidade voluntaria dun goberno que non actuou de forma anticipada para
prepararse ás esixencias do marco comunitario.
Cómpre recordar que no noso territorio temos a presenza de dúas importantes
centrais termoeléctricas que traballan con carbón importado: a de Meirama, posta en
marcha en 1980 e máis a das Pontes, sendo postos en marcha os seus diferentes grupos a
partir de 1976. Esta forma de xeración ten un importante impacto no medio ambiente
debido á alta emisión de CO2 e de gases causantes de acidificación. Reducir este
impacto é importante pois, alén das obrigas legais, repercutiría na minoración dun
impacto innegable no medio e na calidade do aire. Algo que sofren s e os galegos,
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especialmente destas comarcas, malia non obteren beneficios de pertencer a unha
comunidade co papel de produtora enerxética. Polo tanto, a aposta tecnolóxica pola
redución destas emisións así como a modernización de cara a unha futura e necesaria
transición enerxética debe ser unha preocupación dos poderes públicos, tanto no control
e esixencia ás empresas privadas como no diálogo para que a súa execución sexa en
tempo e forma.
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Porén, o goberno da Xunta de Galiza ten estado ausente destas dúas funcións. O
tempo pasa e os obxectivos fixados para 2020, aos que o Estado Español se
comprometeu a nivel europeo, están cada vez máis cerca. Neste sentido, o Ministerio
para a Transición Enerxética ten anunciado negociacións coas Comunidades Autónomas
diante do cronograma de cumprimento das obrigas europeas así como da expectativa da
posíbel descarbonización durante a próxima década.
A falta de impulso dunha política enerxética coherente e estábel por parte do
Estado e da Xunta de Galiza non ten derivado na ausencia dunha planificación propia
para un programa galego de transición enerxética. Así mesmo, non garanten a día de
hoxe a adaptación das térmicas galegas a estes parámetros, especialmente no caso de
Meirama. A non adaptación nesta fase de transición podería traer consecuencias graves
en varios planos, dunha banda a improvisación a respecto de como resulta para Galiza o
mapa de produción, doutra banda en termos de postos de traballo e de impacto en
comarcas de por si nun proceso socioeconómico complexo.
No futuro inmediato, desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que é
urxente tanto que se teña en conta a voz de todos os sectores implicados, con especial
atención ás e aos traballadores, así como unha planificación conxunta, de país, diante
non só da cuestión concreta do cumprimento dos obxectivos de 2020 senón de cara ao
deseño de transición enerxética que debe acometerse no futuro. Unha posición aínda
máis necesaria se temos en conta a marxinación de Galiza nos Plans da Minaría, por

CSV: REXISTRO-h4nWpFH6L-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

incumprimento e, no caso do vixente, por exclusión. Unha exclusión que pon en perigo
a obtención de fondos no presente, fondos que saen dos impostos das e dos galegos e
galegas.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
-Que vai facer o goberno galego para planificar o desenvolvemento da transición
enerxética no noso país?
-Como avalía a situación concreta das térmicas galegas? E a de Meirama?
Considera atinado excluír o seu comité de empresa e a representación legal da clase
traballadora das negociacións co Estado?
-Ten participado Galiza dalgunha mesa ou espazo de coordinación co Ministerio
de Transición Ecolóxica de cara á transición enerxética? E con algún outro
departamento? Teno solicitado?
-Considera que ten planificado de forma adecuada a adaptación galega ás
esixencias de Europa? Desde o ámbito do control? E desde o ámbito da negociación
política?
-Ten avaliado o goberno galego a posición que debe defender Galiza diante do
Estado e de Europa a respecto da transición enerxética? Por que mecanismos? Cales son
as súas conclusións?
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Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2019 12:25:30

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2019 12:25:37

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2019 12:25:38

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2019 12:25:39

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2019 12:25:42
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Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2019 12:25:43
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa reposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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.
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.
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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
Superior de Xustiza de Galicia nunha sentenza na que queda patente o
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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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, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes preguntas:
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1.ª) Cando ten previsto a Xunta de Galicia subsanar todas as deficiencias
denunciadas polos profesionais e usuarios e usuarias do centro de saúde de O
Couto?
2.ª) Constaban no informe de entrega da obra desta infraestrutura as deficiencias
denunciadas?
3.ª) Requiriuse nalgunha ocasión á empresa encargada da construción do centro de
saúde de O Couto, para que subsanara deficiencias estruturais?
4.ª) En que datas se levaron a cabo estes requirimentos?
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5.ª) Ten previsto a Xunta de Galicia realizar unha inspección técnica no Centro de
Saúde de O Couto, radicado en Ourense, para detectar posibles deficiencias
estruturais e de medios materiais?
6.ª) En caso afirmativo, cando ten previsto levala a cabo?
7.ª) Existe na actualidade un cronograma e orzamento da Xunta de Galicia para a
corrección das deficiencias detectadas no centro de saúde de O Couto?
8.ª) Levouse a cabo recentemente algunha análise sobre as condicións nas que se
atopaba a infraestrutura cando se decepcionou a obra, e se puxo en marcha o centro
de saúde de O Couto?
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

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 03/01/2019 10:32:20
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Julio Torrado Quintela na data 03/01/2019 10:32:26
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao, Eva Solla Fernández e Luis Villares Naveira,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo
156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 5.ª.

O Conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, afirmou o 20 de decembro
de 2017 no Pleno do Parlamento de Galiza que o Hospital de Monforte “conta
co persoal necesario e está dimensionado en función da poboación que atende”.

O Conselleiro tamén se gabou da posta en marcha de Hospitalización a
Domicilio, pero esta só abarca 20 km do entorno do Hospital e só funciona de
mañá durante a semana.

En Marea rexistrou en xaneiro de 2018 unha pregunta para coñecer o calendario
que manexa a Xunta para a realización das melloras que precisa o Hospital de
Monforte, en materia de persoal e de mellora de material e infraestrutura. A
Xunta non respondeu ata o 24 de setembro de 2018 e fíxoo referíndose á citada
intervención do Conselleiro en pleno en decembro de 2017, na que non concreta
datas para as melloras e na que simplemente apelou a que o “Hospital vai seguir
medrando”.
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Logo desta resposta do Conselleiro en pleno tivo lugar unha folga no Hospital
comarcal de Monforte, en abril de 2018, convocada por CCOO, UGT, CIG e
Sagap, á que En Marea deu o seu apoio, que reivindicaba o aumento da plantilla
do Hospital, o fin das derivacións á privada, solucións ás longas listas de agarda,
rematar coa mobilidade de persoal entre servizos por non cubrir con persoal das
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listas de contratación ou o cese da Subdirectora de Enfermería, pola falta de
capacidade negociadora.

Unha das razóns da necesidade de aumento de persoal é que na zona se sitúen
varios centros de maiores, co cal aumenta o número de pacientes con mobilidade
reducida e o número de ingresos de xente maior e dependente con traumatismos.

A folga rematou a mediados do mes de maio, cun acordo de mínimos entre o
comité de folga e o SERGAS, consistente no compromiso de non dar comisións
de servizo aos médicos especialistas que collan praza dentro dunha oferta pública
de emprego se non hai substituto/a, a estabilización de tres prazas de enfermería,
convertendo tres contratos de acumulo de tarefas en vacantes, e o contrato dunha
praza de TCAE en quenda de mañá para reforzo das plantas, así como o reforzo
dunha praza de celador para os días de maior actividade asistencial. Quedou
pendente o estudo para aumento do persoal de laboratorio. A folga tamén
conseguira tres prazas de enfermería na quenda de noite. Este acordo pon xa de
manifesto que a afirmación do Conselleiro en decembro era falsa, pois si que
cumpría reforzar o persoal.

Por outra parte, as necesidades de mellora de eficiencia enerxética, mellora de
mobiliario e infraestruturas continúan, como persiste a falta de especialistas
(sobre todo, radioloxía, dixestivo, neuroloxía e cardioloxía) e os problemas
derivados da dependencia de xestión de Lugo, por exemplo, na dependencia de
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Lugo a respecto de informática ou de mantemento do Hospital.

Asemade, as listas de agarda non estruturais revelan unha lista de agarda maior á
oficialmente recoñecida polo SERGAS, con pacientes que, por poñer uns
exemplos, agardan máis dun ano por cita para resonancia considerada preferente
ou para consulta de oftalmoloxía.
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Ademais, algunhas das preguntas ás que non respondeu a Xunta tiñan que ver co
número de derivacións á Sanidade privada, derivacións de cirurxía xeral ao
HULA, número de colonoscopias realizadas en Lugo ou número de derivacións
de resonancias a centros privados, co cal, este grupo parlamentar se ve na obriga
de formulalas de novo. Esta falta de respostas amosa que ao SERGAS non lle
interesa facer transparencia a respecto do Hospital de Monforte.

No debate de Política Xeral, a única mellora que anunciou o Presidente da Xunta
para o Hospital de Monforte foi a remodelación de oncoloxía. Nos Orzamentos
da Xunta de 2019 unicamente se dedican 190.026 € a “actuacións de mellora en
Hospitais comarcais” para a provincia de Lugo.

Nunha resposta sobre similar tema, sobre as melloras necesarias no Hospital de
Monforte, a Xunta responde, o 10 de outubro de 2018, que “o plan de renovación
segue en marcha e estase a executar de xeito paulatino”, sen concretar.

Polo exposto, as deputadas que subscriben presentan as seguintes preguntas:

1. Non considera unha burla á xente das comarcas do sur de Lugo a falta de
resposta ante as preguntas que dirixe En Marea sobre o Hospital de Monforte,
trasladando demandas do persoal do Hospital e da cidadanía?
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2. Por que a Xunta minimiza as necesidades de aumento de persoal do Hospital
de Monforte?

3. Por que a Xunta oculta datos sobre as listas de agarda e derivacións do
Hospital de Monforte?
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4. Cando vai a Xunta implementar todas as melloras necesarias no Hospital de
Monforte?

5. Cando vai rematar a Xunta a remodelación integral de instalacións e
mobiliario do Hospital de Monforte, incluíndo a necesaria mellora da eficiencia
enerxética?

6. Vai adecuar a Xunta o persoal do Hospital de Monforte ao feito de que na área
existen varias residencias da terceira idade?

7. Ten en conta a Xunta o feito de que a área de Monforte acolle varias
residencias da terceira idade que orixinan un aumento de ingresos no Hospital
por fracturas e sobrecarga existencial, por ingresos de persoas con mobilidade
reducida?

8. Ten a Xunta algunha investigación aberta sobre o aumento de ingresos por
fracturas de xente maior no Hospital de Monforte?

9. Vai a Xunta aumentar HADO a toda a área que abarca o Hospital de Monforte,
tendo en conta o alto nivel de envellecemento da poboación da zona?

10. Cando vai a Xunta reducir a eventualidade do persoal no Hospital de
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Monforte?

11. Foi realizado o estudo sobre a necesidade de aumento de persoal do
laboratorio?

12. Que cronograma e orzamentos ten o plan de renovación do Hospital de
Monforte ao que aluden a Xunta e o PP nos debates parlamentares?
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13. Por que non se coñece en detalle dito plan de mellora?

14. Cales son as listas de agarda reais en cada servizo do Hospital de Monforte?

15. Cantas derivacións á Sanidade privada se teñen producido no Hospital
Comarcal de
Monforte en cada especialidade dende o ano 2013?

16. Cantas derivacións de intervencións de cirurxía xeral se teñen producido no
Hospital de Monforte ao HULA dende 2013?

17. Cantas colonoscopias de persoas do distrito sanitario de Monforte se teñen
realizado
en Lugo, no marco do programa de cribado de cancro de colon?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Eva Solla Fernández
Luís Villares Naveira
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Deputadas e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Paula Vázquez Verao na data 03/01/2019 10:19:01

Eva Solla Fernández na data 03/01/2019 10:19:11
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Luis Villares Naveira na data 03/01/2019 10:19:19

138675

Á MESA DO PARLAMENTO
Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª
A Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás
Persoas en situación de Dependencia, FUNGA, é unha fundación destinada ao
impulso da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de
dependencia. Constituída en 1996, é unha entidade sen ánimo de lucro, con
personalidade xurídica propia, declarada de interese galego, encargada de prestar
unha “atención persoal, xurídica e patrimonial especializada ás persoas maiores
de idade coa capacidade de obrar modificada xudicialmente ou incursas nun
procedemento sobre a capacidade das persoas e das que os órganos xudiciais
atribuían á Xunta de Galicia o desempeño dos diversos cargos protectores.”
Para dita fundación consígnanse os seguintes créditos nos Orzamentos da Xunta
de 2019: 1.007.356 € e 4.670 €, un total de 1.012.026 €.
Segundo os datos da propia FUNGA, en 2016 exerceu un total de 3010 cargos
protectores, fronte aos 68 de 1997.
Estamos a falar que a FUNGA se ocupa de casos de persoas con trastornos
mentais, persoas maiores e/ou con alto grao de dependencia e casos de
emerxencia social graves, como situacións de persoas con diversidade sexual que
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sofren abusos sexuais. Persoas incapacitadas xudicialmente ás que, cando non hai
ningunha persoa no entorno familiar ou social idónea para a súa tutela, as tutela a
FUNGA.
É dicir: o obxectivo último é fomentar a autonomía persoal das persoas,
finalidade que non é posíbel acometer tanto polo escaso persoal como polo que
parece unha ausencia de protocolo para o seguimento das persoas tuteladas pola
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FUNGA. Así pois, os fins de interese xeral recollidos no artigo 6 dos Estatutos
da Funga, na práctica, non se acadan.
A propia Xunta ten admitido que “a previsión actual é que” a tendencia á alza no
número de persoas tuteladas pola FUNGA “se manteña nos vindeiros anos en
base ao progresivo envellecemento da poboación galega así como ao incremento
nos últimos tempos do número de persoas beneficiarias, cada vez máis novas,
diagnosticadas con trastornos mentais. Todo isto subliñado polo desarraigo
familiar existente na nosa sociedade en relación con estes sectores da poboación,
motivado en moitos casos polas dificultades que lles entraña ás familias a
atención das persoas con este tipo de padecementos”.
Sen embargo, a Xunta non acompaña estas previsións nin con aumento
orzamentario significativo nin cun aumento do persoal. A FUNGA tiña 23
traballadores e traballadoras en 2017 para supervisar a máis de tres mil persoas, o
que manifestamente impide prestar unha atención personalizada. En 2014,
contaba con 22 traballadores e traballadoras; 16 en 2015; 20 en 2016. En 2018,
manterá o mesmo persoal que en 2017. Aínda así, a Xunta prevé “promover o
incremento da atención persoal mediante o aumento do número de visitas” ou
revisar “as prestacións das que son beneficiarios os pupilos co fin de acadarlles
as máis beneficiosas”.
O seguimento social dos casos é fundamental para fomentar a autonomía das
persoas, pero con este cadro de persoal é materialmente imposible. O que sucede,
na práctica, é que asumen as funcións da FUNGA tanto os Servizos Sociais
CSV: REXISTRO-i2VgZZiqt-1
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Comunitarios como entidades como Cáritas.
Hai que ter en conta que a fundación foi condenada por contratar ou despedir de
xeito irregular a traballadores e traballadoras e que houbo sentenzas que
obrigaron a converter en indefinidos a traballadores contratados como interinos e
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que anularon o despedimento dunha traballadora, logo de ser elixida delegada
sindical.
En maio de 2018, a Consellería de Política Social cubriu a praza de DirecciónXerencia da FUNGA, vacante dende 2015, cun cargo do PP de Ferrol sen
experiencia no eido social.
Asemade, nos últimos anos, son varias as sentenzas xudiciais nas que se
evidencia que as persoas tuteladas por dita fundación cometen delitos ou son
vítimas dos mesmos e hai evidencias de falta de atención, directamente
relacionada coa escaseza do persoal, tendo en conta o número de persoas
tuteladas.
Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 5.ª

1. Como vai garantir o cumprimento dos fins da FUNGA co raquítico cadro
orzamentario e de persoal?
2. Como vai a FUNGA aumentar as visitas ás persoas tuteladas co mesmo cadro
de persoal que en 2018?
3. Que valoración fai a Xunta acerca da eficacia da FUNGA?
4. Que protocolos de seguimento das persoas tuteladas existen?
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5. Parécelle suficiente a coordinación cos Servizos Sociais Comunitarios coa
FUNGA?
6. Non considera a Xunta que hai unha relación entre a situación de falta de
persoal e os casos de persoas tuteladas que cometeron ou foron vítimas de
delitos, ou que se viron obrigadas a exercer a mendicidade?

138678

7. Parécelle que o nomeamento da Dirección-Xerencia da Xunta garante a
cualificación necesaria para dito cargo?
8. Que retribución ten este cargo de alta dirección?
Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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Paula Vázquez Verao na data 03/01/2019 10:22:07
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª

O Centro de Saúde de Escairón, no Concello do Saviñao, está obsoleto e sofre
numerosos problemas, incluída a falta de accesibilidade, motivo polo cal é
urxente a concreción do inicio das obras do proxecto do novo centro de saúde.

Un dos problemas deste edificio é a falta de climatización axeitada, pasándose
frío no mesmo. A CIG ten denunciado que esta semana mesma non pasou dos
15º.

Hai dous anos, o Concello do Saviñao instalou un novo sistema de calefacción,
de pellets, que nunca funcionou de xeito axeitado. Ao feito de non funcionar ben
únese que non se prende o sistema ata media mañá.

Segundo a Xunta, a data de vixencia da última autorización deste centro é ata
2028.

Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte pregunta á Xunta:
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- Coñece a Xunta a problemática do Centro de Saúde de Escairón?

- Vai a Xunta solucionar, namentres non estea en funcionamento o novo centro
de saúde, as deficiencias de climatización e accesibilidade do Centro de Saúde de
Escairón?
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- Cando vai estar en servizo o novo centro de saúde do Saviñao?

- Vai aumentar a Xunta a dotación de medios humanos na Atención Primaria do
Saviñao?

- Ten algunha actuación prevista a Xunta para ver a posibilidade axeitar o centro
de saúde antigo a novos usos sociais?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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Paula Vázquez Verao na data 03/01/2019 10:23:48
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a
súa resposta oral na Comisión 5.ª
O dano cerebral adquirido (DCA) en xeral e o ictus, particularmente, é a primeira
causa de morte feminina en Galicia e a primeira causa de discapacidade na
persoa adulta, e o envellecemento progresivo da poboación galega incide no
agravamento do problema. Asemade, o traumatismo craneoencefálico é a
primeira causa de invalidez entre mocidade e a segunda de dano cerebral
adquirido. Esta patoloxía é cada vez máis frecuente. Segundo datos de
FEGADACE, unha de cada seis persoas sufrirá ictus, das cales, arredor do 70%
terá lesións con consecuencias.
Co dano cerebral adquirido pérdense distintas capacidades, sendo moitas e
variadas as secuelas que se presentan en diferentes graos e intensidades segundo
a persoa.
Segundo FEGADACE (Federación Galega de Dano Cerebral) en Galiza hai
unhas 35.000 persoas con DCA, case o 80% motivado por ictus (27.890). Logo
dun ictus, un terzo das persoas recupérase, outro queda con secuelas e un terzo
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falece.
Tras un accidente cerebral é fundamental, para evitar as máximas secuelas
posibles, o tratamento no menor tempo posíbel nun centro hospitalario que conte
cun equipo especializado en dano cerebral, tanto na etapa de atención aguda
como no período establecido de rehabilitación, sen embargo, fallamos na
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dotación de recursos públicos para atender unha rápida, continuada e avaliada
rehabilitación neurolóxica.
En Galiza existen unidades de ictus, de atención na fase aguda, sen ser unidades
interdisciplinares, pero non hai un centro para a rehabilitación específica de
longa estancia. Así, pacientes que precisan deste tipo de rehabilitación son
derivados ao Centro de Referencia Estatal de Atención ao Dano Cerebral ou a
unha clínica de Barcelona (Guttman) e, recentemente, tamén a unha clínica
pontevedresa (ampliación co concerto co Hospital Miguel Domínguez
(QuirónSalud), asinado o 11 de abril de 2017, para incluír neurorehabilitación),
non existindo en Galiza centro público que cubra esta necesidade fundamental
para que pacientes recuperen mobilidade e vida independente. No caso da clínica
pontevedresa, ademais, só atenden a persoas diagnosticadas de "estado de vixilia
sen resposta e estado de mínima resposta", cunha serie de criterios, quedando
excluídas persoas maiores de 50 anos e persoas que teñan outras patoloxías,
ademais do DCA.
En ambos centros existe lista de agarda, o que prexudica o resultado óptimo na
mellora ou rehabilitación. Ademais, non todas as persoas dispoñen de
acompañantes que podan desprazarse para o tratamento e sufragar o tempo de
estancia en Madrid ou Barcelona. Por outra parte, no centro estatal só se atenden
doentes de 16 a 55 anos con procesos recentes e recuperables e en estado físico
de poder viaxar cada 15 días, e no centro de Barcelona, existe lista de agarda. O
tratamento na clínica pontevedresa, coa que recentemente a Xunta asinou un
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convenio, só se atenden pacientes diagnosticadas de “estado de vixilia sen
resposta”, do que cada ano se diagnostican entre 15 e 30 novos casos en Galicia,
o que representa unha escasa porcentaxe das persoas afectadas.
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A realidade galega é que as familias han de asociarse para acceder a recursos de
rehabilitación e estes son escasos, recaendo o coidado e apoio a estas persoas no
entorno familiar, sobre todo nas mulleres.
Tendo en conta que o acceso a este servizo especializado na vía privada é
inasumible pola maioría de persoas ou familias, máis cando a enfermidade
condiciona logo a reincorporación ao mercado laboral -case o 73% das persoas
con DCA teñen dificultades para traballar-, e que a maioría de casos non
encaixan nos criterios polos que serían atendidos/as nestes centros, En Marea
defende a necesidade dun centro público de rehabilitación en Galiza.
Así, o 29 de novembro de 2017, a Comisión 5.ª aprobou por unanimidade un dos
puntos dunha Proposición non de lei de En Marea, relativa ás actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención sanitaria a doentes
con dano cerebral adquirido, coa seguinte resolución: "O Parlamento de Galicia
insta á Xunta a estudar nos primeiros meses do ano 2018 a creación en Galicia
dun centro público de referencia para a rehabilitación de persoas con dano
cerebral adquirido."
Sen embargo, o 2 de maio de 2018, a unha pregunta de En Marea polo grao de
cumprimento deste acordo, a Xunta recoñeceu que o estudo non se fixera e que
“se faría en 2018”, incumprindo xa os prazos do acordo acadado e sen
especificar.
Un dos problemas que afrontan as persoas con DCA é a posterior accesibilidade
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e/ou continuidade no emprego, coa conseguinte maior vulnerabilidade
socioeconómica.
Polo exposto, a deputada e o deputado que subscriben formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª:
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1. Por que a Xunta non impulsa o acordo unánime do Parlamento galego en
relación ao impulso dun estudo para a creación dun centro público de referencia
para a rehabilitación de persoas con dano cerebral adquirido?
2. Vai a Xunta impulsar unha Estratexia Galega de Atención ao Dano Cerebral
Adquirido?
3. Que medidas van impulsar en relación á maior vulnerabilidade económica que
sofren as persoas con DCA e as súas dificultades no emprego?
4. Vai aumentar os recursos de rehabilitación integral para o DCA na fase
crónica?
5. Vai impulsar un estudo epidemiolóxico para coñecer a incidencia do DCA en
Galiza?
6. Ten previsto o impulso da figura do responsable clínico, como persoa
interlocutora única, estable e accesible, para cada persoa con DCA, que teña á
familia informada durante toda a estadía hospitalaria e na fase de rehabilitación?
7. Vai aumentar o número de horas da prestación de Asistente Persoal para a
Vida Independente?
8. Vai impulsar programas específicos de apoio ás familias con persoas con
DCA?
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9. Vai impulsar a investigación en técnicas rehabilitadoras e produtos de apoio
para fomentar a autonomía das persoas con DCA?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.
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Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 03/01/2019 10:25:40
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Luis Villares Naveira na data 03/01/2019 10:25:49
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira e Paula Vázquez Verao, deputado e deputada do Grupo
Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 1ª

A morte dun operario en Begonte nun accidente laboral, o pasado 25 de
novembro, sen ter chegado o auxilio por parte do GES Terra Cha, con sede en
Guitiriz, que ten competencias nos concellos de Guitiriz, Friol, Xermade e
Begonte, amosa a inefectividade e a inoperancia deste GES, por falta de medios
e por unha nefasta xestión.

Os GES teñen un teléfono por cada base, que está operativo as 24 horas do día,
todos os días do ano. É a ese teléfono ao que o operativo do 112 realiza a
chamada comunicando unha emerxencia, sempre ao GES, que como grupo de
resposta rápida ten que acudir, salvo que estea noutra emerxencia. Porén, na data
do falecemento citado non había ningunha persoa do GES de Guitiriz de garda na
base, ademais, o teléfono de contacto, que permite localizar as 24 horas do día á
persoa que está de garda, non estaba a disposición dos traballadores do servizo,
senón que o tiña unha persoa do equipo de goberno, feito que foi cualificado pola
CIG como moi grave, como unha xestión imprudente e neglixente.
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Este feito pode dar lugar a responsabilidade penal e patrimonial por parte da
Administración, de demostrarse que o teléfono que tiña que estar na base non
estaba, que foi atendido por unha persoa a que non lle correspondían estas
funcións, e que cometeu un delito do 195 do CP, na modalidade de comisión por
omisión, xa que non derivou a ningún membro dos GES a atención da chamada
de emerxencia (debido a que non había ningunha persoa do operativo de garda,
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pois dos doce efectivos só están dispoñibles sei, o que fai imposible que se
realicen todas as quendas e as funcións de garda), e que houbo dilación na
comunicación que implicou o envío tardío dunha dotación de bombeiros. Este
feito podería constituír un delito de omisión do deber de socorro tipificado no
artigo 195 do Código Penal.

A situación de precariedade do GES de Guitiriz non é unha excepción que se
dera na citada fin de semana, é a norma. Son numerosas as carencias do mesmo,
tanto materiais (non hai internet na base, só hai un teléfono para contacto, falta
material básico de emerxencias, non se dispón dunha base adecuada para un
servizo de emerxencias), como humanas (habendo doce prazas, só hai seis
persoas en activo, non estando operativas os domingos). Ademais, este GES
realiza funcións impropias, que non teñen que ver coas emerxencias, como
limpeza, recollida de lixo ou outras tarefas de servizos múltiples.

Na práctica, a situación do GES Terra Cha, con base en Guitiriz, inhabilítao para
ser un equipo de intervención rápida, como se amosou no accidente mortal
citado.

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

1. É a Xunta coñecedora da situación do GES Terra Cha?
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2. Por que a Xunta non actúa ante a situación do GES Terra Cha?

3. Vai a Xunta investigar o ocorrido no accidente do 25 de novembro?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.
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Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
Deputada e deputado do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 03/01/2019 11:10:24
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª.

A Xunta convocou, mediante un convenio coa Fundación Galicia Obra Social
(Afundación), un concurso de ideas para seleccionar as propostas para
desenvolver os anteproxectos de obra das residencias de maiores do “Plan Como
na Casa”.
Segundo as bases de dito concurso, “á vista das dimensións e da importancia do
plan é preciso partir dunha idea unitaria que permita, en cada emprazamento,
definir un concepto de centro residencial moderno que teña en conta as
tendencias do modelo da atención integral centrada na persoa, os avances
arquitectónicos e tecnolóxicos e de prioridade do benestar e a calidade de vida
das persoas maiores que terán aquí o seu fogar, polo que o espazo físico debe
contribuír a ofrecer un ambiente confortable e fogareño, «como na casa». Os
novos centros residenciais proxectaranse dun modo plenamente adecuado á
programación interna relativa á vida dos residentes, cunha distribución que
permita fuxir de espazos masificados, a atención diferenciada en función das
necesidades e das preferencias dos residentes e, ao mesmo tempo, que posibilite
a integración dos últimos adiantos tecnolóxicos na prestación dos servizos
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residenciais que redunde nas mellores prácticas de sustentabilidade enerxética,
do uso de enerxías renovables e o aproveitamento da luz natural así como as
posibilidades da contorna. Unha das principais novidades destes centros radicará
en que todos eles dispoñerán de unidades xeriátricas e psicoxeriátricas
diferenciadas; é dicir, contarán con zonas específicas para aloxar, coidar e
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traballar con residentes que padezan deterioracións ou trastornos cognitivos
severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade
asistencial. O resto das áreas das novas residencias destinaranse a: (i) zona social,
con espazos para favorecer a convivencia, desenvolver actividades e recibir
visitas; (ii) atención especializada, que acollerá a consulta médica, as salas de
rehabilitación, de podoloxía e de farmacia, e unha unidade de enfermería; e (iii)
servizos complementarios.”

O concurso establece tres premios para os proxectos/ideas de obra (Primeiro
premio 9.000€ Segundo premio 6.000 € Terceiro premio 5.000 €). Ademais, a
persoa gañadora do concurso terá como premio “un contrato por parte de
Afundación para a redacción dos anteproxectos das sete residencias que
conforman o plan «Como na casa». O importe máximo estimado dos honorarios
pola redacción dos anteproxectos será de douscentos mil euros (200.000 €),
impostos incluídos.”

Polo exposto, a deputada que subscribe pregunta á Xunta:
- Que entende a Xunta por “modelo de atención centrado na persoa”?
- Que plasmación arquitectónica considera que debe ter o “modelo de atención
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centrado na persoa”?

- Vai a Xunta impulsar un plan de reforma, adecentamento e adecuación das
residencias de maiores existentes a un modelo de atención integral centrado na
persoa?
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- Vai a Xunta dispor unidades psicoxeriátricas diferenciadas nas residencias de
maiores?

- Por que a Xunta opta por un concurso de ideas e redacción de anteproxectos das
sete residencias das cidades por medio dunha entidade privada, que o financiará
integramente?

- Que prazos de construción contempla a Xunta para cada unha das residencias
do Plan Como na Casa?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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Paula Vázquez Verao na data 03/01/2019 11:15:57
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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
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Comisión.

1. O Parlamento galego aprobou no pasado mes de outubro unha proposta de
resolución pola que se insta a todas as administracións a consensuar e coordinar as
actuacións para localizar, exhumar e trasladar para un enterramento digno os restos de
vítimas do franquismo.
Trátase dun acordo moi xenérico que debe ser obxecto de concreción e impulso
polo goberno galego, en coordinación co goberno do Estado e coas administración
locais. Tamén debe contar coa participación das asociacións de memoria histórica e
coas familias das vítimas.
2. No período 2005-2009, o goberno galego impulsou diversas liñas de
actuación en relación coa recuperación da memoria histórica. No ámbito da
investigación, promoveu e financiou o Proxecto Nomes e voces, que se converteu nun
CSV: REXISTRO-6xpE6KyHV-7
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referente estatal do estudo da represión franquista. Un dos resultados deste Proxecto foi
a elaboración dun mapa de localización de foxas, nas que se distinguen as escavadas e
exhumadas, as escavadas en cemiterios e as que están sen escavar e exhumar.
Por outra parte, o goberno galego promoveu nun Plan de exhumación de foxas e
asinou un convenio a finais do ano 2008 co Instituto de Medicina Legal de Galiza para a
1
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coordinación dos traballos antropolóxico-forenses, e co Instituto de Medicina Legal da
USC, para a realización das análises xenéticas.
Tanto o Proxecto Nomes e Voces como as actuacións encamiñadas á levar a
cabo a exhumación de foxas ficaron paralizadas a partir do ano 2009 coa chegada do PP
ao goberno da Xunta.
Pasaron pois nove anos de ausencia absoluta de políticas de memoria histórica, o
que sitúa a Galiza nun deshonroso posto de desleixo e desprezo cara ás vítimas da
represión franquista que aínda permanecen desaparecidas.
É tempo pois de recuperar o tempo perdido, desenvolvendo un plan plurianual
de traballo que permita investigar, localizar, exhumar, identificar e dar un enterramento
digno ás vítimas do franquismo que están soterradas en foxas común.
E cómpre facelo con rigor, cos medios técnicos, materiais e económicos
necesarios, seguindo os protocolos establecidos e contando coa participación das
familias e das asociacións de memoria histórica.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
en comisión:
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1. Que previsións ten o goberno galego a respecto do acordo do Parlamento
sobre localización, exhumación de foxas e identificación de persoas desaparecidas?
2. Houbo algún contacto ou reunión co goberno central sobre esta cuestión?
3. Que partidas prevé aprobar o goberno galego para desenvolver actuacións
nesta materia?
2
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4. Considera necesario contar coas asociacións galegas de memoria histórica?
5. Considera necesario crear un banco de ADN?
6. Vai colaborar o goberno galego co goberno navarro na identificación das
vítimas galegas da fuga de Ezkaba?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

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

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 11:55:52

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 11:55:56

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 11:55:57
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Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 11:55:59

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 11:56:00

CSV: REXISTRO-6xpE6KyHV-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 11:56:01
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Comisión, sobre a colaboración do goberno galego no programa de
identificación das vítimas da fuga do Forte de Ezkaba.

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

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión:
1. Mantén o goberno galego relación de cooperación e colaboración coas
institucións e entidades navarras que promoven actividades conmemorativas, de
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investigación, divulgación exhumación e identificación dos restos en relación coas
vítimas da fuga do Forte de Ezkaba?
2. Colabora a Xunta de Galiza coas tarefas de identificación das vítimas galegas
do Forte de Ezkaba?
3. Ten previsto o goberno galego participar a partir de agora na Rede
Interautonómica de Memoria Histórica?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 11:57:30

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 11:57:34
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Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 11:57:35

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 11:57:37

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 11:57:38
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. O Pleno do Parlamento galego, na sesión do día 8 de abril de 2008,
aprobou a proposición de lei orgánica, para presentar perante a mesa do congreso
dos deputados, de transferencias a Galiza en materia de tráfico, circulación de
vehículos e seguranza viaria.
Segundo o texto do acordo, esta transferencia contribuiría directamente á
mellor e máis diferenciada atención a unha realidade específica galega, baseada
no espallamento da poboación, nas características singulares da súa rede viaria e
mais nas propias condicións orográficas e climáticas.
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Velaquí o articulado da lei:
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2. A citada proposición de lei foi sometida a debate de toma en
consideración polo Congreso o 7 de abril de 2010. O resultado da votación foi de
2
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rexeitamento da toma en consideración, cos votos en contra do PSOE e a
abstención do PP. Votaron a favor, ademais do BNG, o PNV, CiU e ERC-IUECV.
3. Por outra parte, no ano 2007 o parlamento galego aprobou a
Proposición de lei de policía de Galiza, que prevía que o novo corpo tería
competencias no ámbito da seguridade cidadá e exercería as función de policía
administrativa e xudicial.
Un dos obxectivos desta lei era que a policía galega asumise as
competencias en materia de tráfico e seguridade cidadá, para que era necesario
dar luz verde ás transferencias a Galiza neste eido.

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

A

vixilancia

e

protección

de

persoas,

órganos,

edificios,

establecementos e dependencias da Comunidade Autónoma de Galicia,
garantindo o normal funcionamento das instalacións e a seguridade dos
usuarios dos seus servizos.
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2.º Prestar auxilio nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade
pública e participar na
execución dos plans de protección civil na forma en que se determina nas
leis.
3.º Prestar auxilio nas actuacións en materia de salvamento, se é
requirido para iso.
4.º As demais funcións legalmente atribuídas, especialmente:
-Protexer as persoas e os bens.
-Manter a orde pública, de acordo co ordenamento xurídico.
-Vixiar os espazos públicos.
-Protexer e colaborar nas manifestacións e manter a orde pública nas
grandes concentracións humanas cando fose requirido para iso.
-Prever a comisión de actos delituosos e intervir cando fosen cometidos.
-Intervir na resolución amigable de conflitos privados se fose requirido.

CSV: REXISTRO-Fifo4HjFV-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

-Cumprir as funcións de protección de seguridade cidadá atribuídas ás
forzas e corpos de seguridade pola Lei orgánica 1/1992.
b) No ámbito de policía administrativa:
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1.º Velar polo cumprimento das leis e disposicións do Estado aplicables
en Galicia e garantir o funcionamento dos servizos públicos esenciais.
2.º Velar polo cumprimento das leis de Galicia e das normas, disposicións
e actos emanados das demais institucións e órganos da Comunidade Autónoma,
mediante as actividades de investigación, inspección e denuncia, e a execución
forzosa das súas resolucións.
3.º A inspección das actividades sometidas á ordenación ou disciplina da
Comunidade Autónoma de Galicia, denunciando toda actividade ilícita.
Na execución deste tipo de funcións prestarase especial atención a:
-Velar polo cumprimento da normativa vixente sobre medio ambiente,
recursos mariños, caza, gandaría, saúde pública, incendios forestais, pesca
fluvial, ordenación urbanística, protección de camiños, costas e asuntos
marítimos, transporte e contaminación acústica.
-Velar polo cumprimento da normativa sobre o patrimonio histórico e
cultural galego para evitar o seu espolio ou destrución e para garantir a súa
salvagarda e protección.
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-No marco das funcións que lle atribúa a normativa específica, vixiar e
controlar o cumprimento da lexislación vixente en materia de xogo e de
espectáculos.
4.º Vixilancia e control do tráfico nas vías interurbanas do territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.
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5.º Vixiar, inspeccionar e controlar as empresas de seguridade privada,
os seus servizos e actuacións e os medios e persoal ao seu cargo, nos termos
establecidos na lexislación vixente.
6.º Informar, asistir e orientar os cidadáns.
7.º Colaborar coas institucións públicas de protección e tutela de
menores na consecución dos seus obxectivos, de conformidade coa lexislación
civil, penal e penitenciaria do Estado.
8.º Colaborar coas institucións públicas e privadas de protección e tutela
da inmigración e con aqueloutras que teñan como obxectivo previr e evitar
calquera forma de marxinación.
9.º Colaborar coas institucións públicas de protección e asistencia ás
vítimas de violencia de xénero.
10.º As demais funcións que lle atribúa a lexislación vixente.
c) No ámbito de policía xudicial, aquelas funcións que lle correspondan
de acordo co establecido no artigo 126 da Constitución, na Lei orgánica do
poder xudicial e na restante normativa vixente.
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2. As funcións enumeradas no punto anterior cumpriranse baixo os
principios de cooperación, coordinación e mutua colaboración co resto de forzas
e corpos de seguridade.
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3. Ademais, a Policía de Galicia poderá asumir todas aqueloutras
funcións que sexan delegadas ou transferidas á Comunidade Autónoma pola vía
do artigo 150.2 da Constitución, así como aqueloutras que lle sexan
encomendadas.

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

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
comisión:
Que previsións ten en goberno galego en relación co desenvolvemento da
Lei de policía galega e a demanda ao goberno central da transferencia das
competencias en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza cidadá?
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Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 11:59:07

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 11:59:11

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 11:59:12

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 11:59:14

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 11:59:15

CSV: REXISTRO-Fifo4HjFV-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 11:59:16
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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 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral
na Comisión 8.ª
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
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8.ª

Que valoración fai o goberno dos resultados de vendas nas lonxas galegas no
2018?
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A que atribúe esta situación?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.
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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 11:43:13
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Paula Quinteiro Araújo na data 03/01/2019 11:43:22
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Comisión.

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia fixo público o pasado 1 de
agosto de 2018 a imposición dunha multa de 29,9 millóns de euros a 11 empresas por
crear un cártel no subministro de servizos de informática e xestión de datos ás
administracións públicas. Segundo a CNMC a trama empresarial repartiu clientes,
pactou os prezos e as condicións comerciais e intercambiou información comercial
sensíbel para encarecer a contratación pública.
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As empresas sancionadas e as multas son as seguintes:


Indra Sistemas SA: 13,5 millóns de euros



SAG (Software AG) España SA: 6 millóns de euros



Atos Spain SA: 5 millóns de euros



Connectis ICT Services SA.: 1,8 millóns de euros



IBM (International Business Machines) SA: 940.000 euros



Everis Spain SL: 800.000 euros
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Babel Sistemas de Información SL: 633.917 euros



Cibernos Consulting SA: 616.038 euros



Gesein SL: 320.969 euros



Accenture SL y Accenture Outsourcing Services SA: 300.000



Next Computer Services SA: 46.760 euros

euros

Varias destas empresas son adxudicatarias de contratos da administración
autonómica. Algunhas delas teñen unha relación intensa coa Xunta de Galiza e os seus
organismos, como é o caso de Indra ou Aversis, que recibiron nos últimos anos
cantidades millonarias en contratos públicos.
No tocante á empresa Aversis, foi beneficiaria no ano 2017 de contratos por
valor de máis de 4 millóns de euros, a maior parte deles con AMTEGA, Sergas e
Innovación e Industria

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
en comisión:

CSV: REXISTRO-GT9EpZS1a-9
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1. Como valora o goberno galego a multa da CNMC a 11 empresas do sector da
informática e servizos de datos por actuar como un cártel no subministro de servizos ás
administracións?
2. Cantas e cales destas empresas son contratistas da Xunta de Galiza?
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3. Que contratos, con que concepto e cantidades asinou a Xunta de Galiza, ben
directamente ou por medio de organismos, axencias e calquera outro tipo de entidades
dependentes dela, con estas empresas?
4. Cal é o total da facturación da Xunta de Galiza con Averis nos anos 20122018?
5. Cal e o total da facturación da Xunta de Galiza con Indra nos anos 20122018?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 12:00:31
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María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 12:00:35

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 12:00:37

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 12:00:38

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 12:00:40
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Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 12:00:41
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Á MESA DO PARLAMENTO

Flora Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral
na Comisión 8.ª
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,

CSV: REXISTRO-pkNbMjsOL-7
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tampouco sobre o grado de execución e cumprimento do plan estratéxico 20152020
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.

138715

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

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 11:54:55
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Paula Quinteiro Araújo na data 03/01/2019 11:55:04
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Comisión.

A lei 3/1983 de normalización lingüística establece no seu artigo 7 o dereito de
uso do galego na administración de xustiza, a validez das actuacións xudiciais e o
dereito de notificación na lingua oficial que se elixa. Asemade, determina que a Xunta
de Galiza debe promover a progresiva normalización da lingua galega na administración
de xustiza.
Xa pasaron 35 anos desde a aprobación da Lei de normalización lingüística e o
galego segue a ter unha presenza marxinal e absolutamente minoritaria na
administración de xustiza. Os factores que explican esta situación son diversos, mais hai
que ter en conta que no estado español segue vixente un marco legal discriminatorio
para o galego, derivado da Constitución, da Lei Orgánica do Poder Xudicial e da propia
Lei de Normalización Lingüística.

CSV: REXISTRO-TQMyvaJsl-9
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Malia a existencia dun marco legal discriminatorio, outros territorios do Estado
establecéronse plans e medidas que permitiron avances na presenza da lingua propia no
ámbito da xustiza. No caso de Galiza, no ano 2004 aprobouse o Plan Xeral de
Normalización do uso do galego, mais os seus resultados foron cativos e os
incumprimentos notorios.
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Entre outros aspectos a ter en conta cabe sinalar a baixa porcentaxe de
resolución xudiciais en galego (por debaixo do 5%), a insuficiente capacitación do
persoal en canto ao coñecemento do noso idioma ou a inexistencia de programas
informáticos que favorezan o uso da lingua galega. Así, os programas de xestión interna
do sistema xurídico impiden na práctica que os soportes documentais dos
procedementos xudiciais se leven a termo en galego, de forma que quen opte por
empregar o idioma propio ve multiplicada a súa carga de traballo.
A maiores, constátanse ineficiencias no funcionamento dos equipos lingüísticos
da administración de xustiza, que centran o seu traballo en tarefas de corrección e
tradución de textos deixando de lado as función de dinamización e normalización.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en comisión:
Como valora o goberno galego a escasa presenza do galego na administración
de xustiza, cales son as causas destas situación e que medidas prevé levar a cabo para
incrementar o seu uso como lingua oficial neste ámbito?

CSV: REXISTRO-TQMyvaJsl-9
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Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 12:02:01

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 12:02:05

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 12:02:07

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 12:02:08

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 12:02:09

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

Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 12:02:11
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

1. A autovía AG 57 é un vial de 22,6 km que comunica o Val Miñor
(concellos de Baiona, Nigrán e Gondomar) con Vigo, o resto de Galiza e Portugal.
Na práctica debería funcionar como unha circunvalación dos citados concellos e
como unha alternativa para evitar a conxestión e o elevado tráfico na estrada VigoBaiona, unha vía na que se producen importantes retencións, sobre todo no verán e
principalmente na zona da Ramallosa, principal nó de conexión dos tres concellos; e
na estrada PO 331 ao seu paso por Víncios (Gondomar), fundamentalmente no
tramo p.k. 11.200 ao p.k. 14.600., a zona céntrica e máis habitada da parroquia, onde
a densidade de tráfico provoca moita inseguridade para as persoas e unha importante
contaminación acústica e ambiental.
2. A autovía AG 57 é unha vía de peaxe, con unha concesión que remata en
CSV: REXISTRO-drItZgHd2-9
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2045, e que xestiona o grupo Itínere. Esta situación supón unha discriminación para
as persoas que residen no Val Miñor e as que de desprazan a esta comarca posto que
outras zonas do país con características similares (Baixo Miño, O Morrazo, O
Barbanza) teñen autovías libres de peaxe.
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3. A supresión da peaxe nesta autovía é unha demanda social e institucional
que conta con amplo respaldo na comarca, incluíndo o apoio dos plenos dos
concellos.
4. A eliminación da citada peaxe tería importantes repercusións positivas
para o Val Miñor:
- Mellora da mobilidade xeral na comarca, desconxestionando a estrada
Vigo-Baiona e eliminando tráfico de paso polos núcleos urbanos.
- Mellora da conectividade e competitividade dos parques empresariais da
Pasaxe-Vincios (Gondomar), de Porto do Molle (Nigrán) e tamén co Parque
Tecnolóxico Loxístico de Valadares (Vigo).
- Conexión directa, rápida e gratuíta co hospital de referencia da comarca, o
Álvaro Cunqueiro, e tamén con outros equipamentos administrativos e de servizos.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta
oral na Comisión 2ª:
-Comparte a Xunta de Galiza a necesidade de supresión da peaxe na autovía
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AG 57?
-Ten previsto o goberno galego realizar un estudo sobre a viabilidade e
oportunidade do rescate da concesión e supresión da peaxe da AG 57?
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-Considera o goberno galego a posibilidade transitoria da rebaixa da peaxe
na AG 57 para residentes e empresas radicadas no Val Miñor?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 12:06:37
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María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 12:06:41

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 12:06:43

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 12:06:44
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Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 12:06:45
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Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 12:06:46
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Comisión, sobre os investimentos da Xunta de Galiza no Porto Seco
de Monforte e a creación dunha plataforma loxística intermodal para o transporte de
mercadorías no país.

O Porto Seco de Monforte constitúe un dos exemplos máis claros do desleixo do
Partido Popular cara á provincia de Lugo e especialmente coas comarcas do sur.
Esta infraestrutura foi anunciada como plataforma loxística no ano 2001 polo
daquela presidente da Xunta, Fraga Iribarne, e inaugurada por Alberto Núñez Feijóo en
2014. Na actualidade e após un investimento de 20 millóns de euros o que se anunciou
como o nó para o transporte de mercadorías por ferrocarril e estrada de Galiza, ficou
convertido nunha sorte de polígono industrial, ora ben, sen empresas.
Alén diso, o Porto Seco acumula anos de parálise no referido á súa conexión por
estrada e ferrocarril, indispensábel para cumprir co compromiso de se constituír como
CSV: REXISTRO-CoYjNofZw-8
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plataforma loxística intermodal e favorecer o fluxo de mercadorías.
Neste senso, un dos elementos chave que corresponden á competencia exclusiva
da Xunta de Galiza para a posta en andamento do Porto Seco é a conexión deste coa N120. Para tal fin, o goberno publicou en xaneiro de 2018 o proxecto para a nova
conexión cuxo custe ascende a 4,5 millóns de euros.
1
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Porén, nese ano 2018 os Orzamentos da Xunta de Galiza prevían unha partida
de apenas 750.000 euros para o Porto Seco a través da Axencia Galega de
Infraestruturas, unha contía que non se executou e que volve ser incluída para o
exercicio de 2019.
Así mesmo, é urxente que esta infraestrutura conte con conexións ferroviarias
competitivas o que exixe a modernización da liña Palencia-A Coruña, como xa sinalou
o Eixo Atlántico nun informe en maio de 2016.
Recentemente Bruxelas aprobou a incorporación de Galiza ao Corredor
Atlántico e con ela a liña A Coruña-Vigo-Ourense-Monforte-O Barco-Palencia, porén, a
falta de investimentos e o desleixo da Xunta de Galiza e o Goberno do Estado español
co Porto Seco avivou o debate sobre cal será o nó das mercadorías. Un debate que para
o Bloque Nacionalista Galego non ten cabida algunha e debe ficar fóra de toda dúbida
que ese papel debe xogalo Monforte e o Porto Seco.

Por todo o exposto anteriormente formulamos as seguintes preguntas para
resposta oral en comisión:
- Cre a Xunta que Galiza contará nalgún momento cunha plataforma loxística no
Porto Seco que sirva para o que foi deseñada?
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- Como valora a situación na que se atopa o Porto Seco en tanto que plataforma
loxística intermodal estrada/ferrocarril para o transporte de mercadorías?
- Cre o Goberno galego que case dúas décadas despois de ser proxectado e 20
millóns euros en investimentos o Porto Seco cumpre a función para a que foi concibido?
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- Aposta verdadeiramente a Xunta de Galiza en Monforte e o Porto Seco como
nó de mercadorías por estrada/ferrocarril para Galiza?
- Cando prevé o goberno galego iniciar as obras da conexión do Porto Seco coa
N-120? Cando prevé que remate das mesmas?
- Que accións ten desenvolvido a Xunta diante do Goberno español para
mellorar a conexión ferroviaria Monforte-Palencia?
- Que actuacións ten levado a cabo a Xunta de Galiza para a implantación de
empresas nesta plataforma loxística?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 12:14:09

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 12:14:14

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 12:14:16

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 12:14:17

Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 12:14:19
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 12:14:20
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Comisión, relativa á protección da Serra do Galiñeiro.

A Serra do Galiñeiro esténdese dende o Macizo do Galiñeiro, entre os concellos
de Vigo, Mos, O Porriño e Gondomar, seguindo unha dirección N-S cara ao Monte
Aloia en Tui, con alturas que superan os 700 metros sobre o nivel do mar. Trátase dun
macizo pétreo singular, de orixe granítico e orixinado polos intensos movementos
continentais de hai 400 a 240 millóns de anos. Un verdadeiro paraíso rochoso e un
emblema paisaxístico do Sur de Pontevedra, cunha silueta peculiar que o caracteriza, e
que é visible desde moitos puntos da contorna a moitos quilómetros de distancia.
A cidadanía, amais de facer un uso responsábel da zona, entende e comparte a
necesidade de conservación da Serra do Galiñeiro. Así, xa no ano 2010 multitude de
colectivos sociais (veciñais, culturais, ecoloxistas, comunidades de montes, deportivos,
etc.) adheríronse ao Manifesto pola defensa da Serra do Galiñeiro para preservar os seus
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valores paisaxísticos, arqueolóxicos, etnográficos, sociais e ecolóxicos; opoñéndose
expresamente ás explotacións industriais e non renovables, expresamente contra a
construción do Parque Eólico, reclamando unha maior protección legal (dentro das
categorías previstas na Lei de Conservación da Natureza) para este espazo, como pode
ser a ampliación do Parque Natural do Monte Aloia a todo o cordal da Serra do
Galiñeiro. Medida esta que foi solicitada no seu momento pola Comunidade de Montes
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de Vincios e iniciado o seu estudo para tramitación no ano 2008, polo goberno da Xunta
de Galiza.
Nesta mesma liña, os plenos municipais da maior parte dos concellos da bisbarra
teñen aprobadas mocións en apoio da conservación e protección da Serra. Ademais, por
parte do BNG presentamos en novembro de 2012 alegacións ante a xefatura territorial
de Pontevedra da Consellaría de Economía e Industria contra da instalación dun parque
eólico na Serra do Galiñeiro, así como esiximos mediante mocións nos concellos e
iniciativas no Parlamento Galego, que se declarase área protexida e a súa incorporación
ao Parque Natural do Aloia.
Con estes antecedentes é de lamentar que no mes de xullo deste ano,
representantes dun grupo saudí (Alfanar Group) asociado coa empresa madrileña
Capital Energy, mantiveran xuntanzas con algúns concellos da serra para ver de
impulsar outra vez o proxecto do citado Parque Eólico.
Todo isto por mor dun Goberno da Xunta inoperante que non foi quen de dotar á
Serra do Galiñeiro da protección legal demandada ao longo destes anos, a pesar que en
2013 anunciou a súa decisión de ampliar a súa protección como “espazo natural local”
toda vez que descartaba a súa integración no Parque Natural do Monte Aloia, feito este
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que impediría o desenvolvemento de calquera proxecto deste tipo na serra.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
en comisión:
-A Xunta de Galiza é coñecedora do interese da empresa Alfanar Group ou
doutras empresas de instalar un parque eólico na Serra do Galiñeiro?
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-En caso afirmativo, que medidas pensa adoptar o Goberno Galego para garantir
a protección da Serra do Galiñeiro mais alá da declaración de “espazo natural local”?
-Contempla o Goberno Galego a posibilidade de reconsiderar a inclusión da
Serra do Galiñeiro dentro do Parque Natural do Monte Aloia?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 12:51:54

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 12:51:56
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Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 12:51:57

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 12:51:59
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. A modernización da conexión ferroviaria entre Vigo e Porto ten un longo
historial de incumprimentos, atrasos e enganos. No ano 2006 os gobernos español e
portugués incluíron o proxecto no plan conxunto de actuacións e fixaron a entrada en
funcionamento do servizo no ano 2013. Coa escusa da crise estas previsións foron
adiadas e precisamente nese ano 2013 adoptáronse algunhas decisións –sobre todo as
supresión de 11 paradas- que permitiron reducir o tempo da viaxe desde as 3 horas ás 2
h e cuarto.
A pesar das melloras introducidas, a conexión ferroviaria Vigo-Porto ten aínda
grandes carencias: tempo de duración da viaxe, limitación de horarios e frecuencias,
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inseguridade do trazado, trens anticuados...
2. Ao longo deste período de tempo fóronse anunciando sucesivamente os anos
2013, 2015 e 2017 (unha historia repetida noutros proxectos) para a posta en
funcionamento da modernización da liña, que debe ter como obxectivo final comunicar
Vigo e Porto en aproximadamente 75 minutos.

Pero a realidade é que unha
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infraestrutura que é vital e estratéxica para a vertebración da área xeográfica segue
acumulando dilacións, atrasos e trasacordos.
3. O xoves 26 de xaneiro de 2017 tivo lugar en Vigo o foro “Vertebración
ferroviaria da Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal”, organizado pola CEG e o Eixo
Atlántico. Neste encontro, o secretario de Estado de Infraestruturas do goberno
portugués, Guilherme D´Oliveira, anunciou as obras de modernización e electrificación
da liña do Miño entre Porto e Valença cun investimento previsto de 83,2 millóns de
euros nos 93 km que ten a liña. A previsión de remate das obras era daquela finais de
2019.
4. O compromiso do actual goberno portugués pola modernización da vía
contrasta coa ausencia de iniciativa do goberno español e o silencio cómplice da Xunta
de Galiza. Malia os acordos acadados na cimeira ibérica de Baiona en xuño de 2015, a
realidade é que o goberno do Estado non impulsou ningunha actuación nin proxecto
para modernizar o trazado e a liña que comunica Vigo coa fronteira portuguesa, cunha
distancia de aproximadamente 30 km.
Proxectos como a saída sur de Vigo, a solución ao paso da liña férrea polo
centro do Porriño, a supresión de pasos a nivel e o remate da electrificación da vía
seguen gardados nalgún caixón do Ministerio de Fomento. No caso do proxecto da
saída sur, que permitiría darlle continuidade ao trazado do eixo atlántico cara a Portugal
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pasando por Vigo, está paralizado polo Ministerio de Fomento desde o ano 2007.
Por outra parte, o Ministerio de Fomento adxudicou en 2011 á empresa
Proyectos y Servicios a redacción do proxecto construtivo da plataforma do treito O
Porriño-fronteira portuguesa do Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Desde aquela non
volveu haber novas da imprescindíbel mellora desta vía, que estaba incluída no Plan
estratéxico de Infraestruturas do Transporte (PEIT) e formaba parte do proxecto
2
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prioritario número 19 da Rede Transeuropea de Transportes. Un dos obxectivos desta
actuación
6. Ante esta situación, a Xunta de Galiza debe romper a actitude de silencio e
complicidade cos sucesivos atrasos desta infraestrutura.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
1. Que xestións realizou o goberno galego para demandar ao goberno do Estado
a mellora da conexión ferroviaria entre Vigo e Porto?
2. Cal é o estado de tramitación do proxecto da saída Sur de Vigo?
3. En que estado está a tramitación da mellora da electrificación da liña entre
Vigo e a fronteira portuguesa?
4. Que medidas demandou o goberno galego para evitar o paso da vía férrea por
O Porriño e para a eliminación de pasos a nivel?
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Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 12:54:01

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 12:54:06

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 12:54:08

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 12:54:09

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 12:54:11

CSV: REXISTRO-rgiCVfhn2-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 12:54:12

4

138735

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores,
Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª.

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
CSV: REXISTRO-3OOJ0Q9TS-6
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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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
-Como avalía o goberno galego a escalada da luz e as súas consecuencias
CSV: REXISTRO-3OOJ0Q9TS-6
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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?
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-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

CSV: REXISTRO-3OOJ0Q9TS-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 13:08:42

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 13:08:48

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 13:08:49
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Á MESA DO PARLAMENTO

Julia Torregrosa Sañudo e Manuel Lago Peñas, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral 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.
Antes o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as
seguintes preguntas.
1.- Está de acordo a Xunta con esta estatística oficial na que o INE estima que
Galicia está medrando por debaixo da media de España dende 2010 a 2017?
2.- Como explica a Xunta este diferencial negativo de crecemento?
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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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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores,
Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª.

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 as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 6ª:
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?
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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
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 13:50:50

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 13:50:56
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Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 13:50:57

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 13:50:59

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 13:51:00

CSV: REXISTRO-SGaD19J2Y-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, sobre as razóns da suspensión
da actividade no Laboratorio de Saúde Pública de Galiza, en Lugo, e as medidas
que está a desenvolver a Xunta de Galiza ao respecto.

En decembro de 2018 a Xunta de Galiza acordou suspender a actividade
do Laboratorio de Saúde Pública de Galiza na cidade de Lugo. Este espazo de
referencia para o conxunto do país desde 2014 atopábase situado nun edificio na
rúa Montevideo. No concreto, no terceiro andar da delegación territorial de
Sanidade.
A finais do pasado ano fíxose público que parte do cadro de persoal do
laboratorio –por volta de 50 persoas-- así como traballadoras e traballadores
doutras áreas situadas próximas a este, sufrían diversos síntomas que estarían
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relacionados co mal estado do ar nesta zona do edificio. Mareos, picor nos ollos,
problemas estomacais… problemas de saúde laboral que foron denunciados,
ademais de á Consellaría de Sanidade, diante da Inspección de Traballo.
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Despois de clausurar o Laboratorio, segundo o delegado territorial da
Xunta de Galiza en Lugo, José Manuel Balseiro, o goberno encargou a unha
empresa externa especializada a avaliación e identificación da causa da
contaminación no ar do edificio así como a creación dun gabinete técnico para
facer seguimento das distintas medidas levadas a cabo para solucionar os
problemas detectados e retomar a actividade do laboratorio.
Até o momento, descoñécense os resultados deses estudos e continúan sen
se esclarecer as razóns que causaron prexuízos na saúde das traballadoras e
traballadores do edificio.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
en comisión:
- Coñece a Xunta de Galiza cal é a causa dos problemas que obrigaron a
suspender a actividade do Laboratorio de Saúde Pública de Galiza, en Lugo?
- Que resultados obtivo a investigación levada a cabo pola empresa
externa especializada á que a Xunta de Galiza lle encargou a avaliación da
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situación?
- Que medidas ten adoptado até o momento o Goberno galego para
garantir as condicións de traballo neste lugar?
- Que outras medidas prevé levar a cabo?
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- En que situación se atopan as traballadoras/es do Laboratorio
actualmente?
- Se a medio prazo a situación non se soluciona, que pensa facer a Xunta
de Galiza para retomar a actividade deste centro de referencia?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2019

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

Olalla Rodil Fernández na data 04/01/2019 10:12:33

María Montserrat Prado Cores na data 04/01/2019 10:12:39
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Ana Pontón Mondelo na data 04/01/2019 10:12:40

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/01/2019 10:12:42

Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2019 10:12:43

CSV: REXISTRO-1bTcwHq6k-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Á MESA DO PARLAMENTO

Francisco Casal Vidal, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Pregunta para o sua resposta oral en Comisión, 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 Pregunta ao Goberno da Xunta
de Galicia, para a súa resposta en Comisión:

138752

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.

Asinado dixitalmente por:
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Francisco Casal Vidal na data 04/01/2019 11:44:53
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Á MESA DO PARLAMENTO
Davide Rodríguez Estévez, Eva Solla Fernández, Paula Vázquez Verao e
Flora Miranda Pena, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 5.ª

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
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Galicia, pois debilitou a capacidade asistencial e deixa máis espazo á sanidade
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.

138754

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 Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª


Ten previsto a Xunta garantir a cobertura das gardas polos especialistas
correspondentes, promovendo unha atención sanitaria especializada e de
proximidade para os/as doentes? Como xustificarán o destino do importe das
gardas estipuladas e non cubertas por ausencia de especialista?



Ten previsto a Xunta 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?



Elaborará a Xunta 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?



Que medidas específicas dispuxo ou ten pensado dispor a Xunta para paliar
estas situacións (tempos de espera de máis de ano e medio) e garantirlle á
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poboación, nomeadamente do medio rural, con máis dificultades de
mobilidade e accesibilidade, unha atención sanitaria pública, de calidade e
proximidade, e nun período razoable de tempo?


Por que non se ten reforzado, de xeito estrutural (cubrindo ou creando novos
postos de traballo onde se precise) a plantilla de persoal en centros de saúde
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e hospitais, para reducir as listas de agarda, así como abrindo camas
pechadas para aumentar os recursos?


Cando vai elaborar a Xunta 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 tódolos
axentes implicados?.

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Eva Solla Fernández
Paula Vázquez Verao
Flora Miranda Pena
Deputado e deputadas do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 04/01/2019 13:34:29
Eva Solla Fernández na data 04/01/2019 13:34:38
Paula Vázquez Verao na data 04/01/2019 13:34:45
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Flora María Miranda Pena na data 04/01/2019 13:34:48
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Á Mesa do Parlamento
O Julio Torrado Quintela, e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
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.
Polo exposto, o deputado e deputada asinantes formulan as seguintes preguntas:
1.º) Considera a Xunta de Galicia que a súa política de recursos humanos para a
atención primaria ten sido eficaz na última década?
2.ª) Que medidas considera a Xunta de Galicia que debería ter tomado con
anterioridade e que poderían ter mellorado a situación actual do sistema sanitario
público de Galicia na atención primaria?
Pazo do Parlamento, 2 de xaneiro de 2019
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2019 11:03:57
Noela Blanco Rodríguez na data 03/01/2019 11:04:05
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Comisión, relativa á EDAR Os Praceres.

A Xunta de Galiza encargou un Plan de saneamento local da ría de Pontevedra
que prevé a mellora da EDAR dos Praceres, a ampliación desta infraestrutura e un novo
emisario submarino dimensionado para os vertidos da depuradora ampliada e de ENCE.
Estas propostas contan con un importante rexeitamento social na parroquia de
Lourizán, que lle foi trasladado ao goberno galego nas xuntanzas que tiveron lugar no
mes de novembro. Por outra parte, no pleno do pasado 9 de outubro, todas as forzas
políticas do concello de Pontevedra aprobaron un acordo unánime de rexeitamento á
proposta de ampliación da depuradora dos Praceres, por considerar que vai ter un
impacto moi negativo na contorna e que existen outras alternativas.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
-Vai ter en conta a Xunta de Galiza o posicionamento unánime do pleno da
corporación municipal de Pontevedra en contra da ampliación da depuradora dos
Praceres?
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-Que alternativas contempla a Xunta de Galiza para darlle solución aos graves
problemas de saneamento que sofre a ría de Pontevedra?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 12:22:35
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María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 12:22:40

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 12:22:42

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 12:22:43
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Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 12:22:45
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Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 12:22:46
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1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA
1.1.1. NORMAS APROBADAS

1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA

1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA

1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO

1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI
1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS

1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
1.3.5. MOCIÓNS

1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI

1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS

1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN

1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA
1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA
1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS

1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS

1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO

2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR

2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA
4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2.

CORRECCIÓNS DE ERROS

18763

BOLETÍN OFICIAL DO
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións:
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela.
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727

