Asinado dixitalmente por:
REXISTRO ELECTRÓNICO
Data: 13/03/2019 02:04:31
Razón: Rexistro electrónico
Localización: Parlamento de Galicia

BOLETÍN OFICIAL DO
PARLAMENTO DE GALICIA
X lexislatura
Número 444
13 de marzo de 2019

CSV: 9wLxd9cMu0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fascículo 3

X lexislatura. Número 444. 13 de marzo de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO
1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

ı 47134 (10/POC-007492)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a aplicación na actualidade en Galicia do acordo adoptado en xullo de 2009 para o agrupamento do alumnado de educación primaria, os datos referidos á distribución dos alumnos e organización dos cursos no CEIP plurilingüe Virxe da Luz, de Portomarín, e a valoración do Goberno
galego ao respecto
152557

ı 47140 (10/POC-007493)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre o labor que van ter os cincocentos traballadores ﬁxos descontinuos da empresa pública
Seaga nas tarefas de prevención de incendios forestais previstas no convenio asinado pola Xunta
de Galicia coa Fegamp, así como nas de extinción dos lumes
152560

ı 47148 (10/POC-007494)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do lugar que ocupa Ourense entre as provincias
do Estado no referido á baixada do número de autónomos nos últimos tres anos, das súas causas
152564
e das medidas impulsadas ao respecto

ı 47149 (10/POC-007495)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns das tendencias que se observan na evolución da poboación de Galicia, as medidas
adoptadas para paliala e os seus efectos, así como o desequilibrio existente entre as provincias do
152566
interior e as do exterior e o seu impacto para a economía galega
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ı 47181 (10/POC-007496)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas dos bateeiros referidas
á modiﬁcación do proxecto de construción de pantaláns no porto de Cabo de Cruz, tendo en conta
a realidade actual das embarcacións, as causas das reiteradas demoras e o prazo previsto para a
152569
súa execución

152538
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ı 47188 (10/POC-007497)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en relación coa situación dos bancos de libre marisqueo na ría de Arousa
152571

ı 47193 (10/POC-007498)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a proposta do presidente dun partido político de eliminar calquera obriga de coñecer a lingua
galega para acceder aos postos da Administración pública
152574

ı 47194 (10/POC-007499)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da proposta do presidente dun partido político de
eliminar calquera obriga de coñecer a lingua galega para acceder os postos da Administración pública
152577
e as medidas previstas para defender os dereitos lingüísticos da cidadanía de Galicia

ı 47200 (10/POC-007500)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións de limpeza dos fondos mariños dos portos de Galicia que vai levar a cabo o
Goberno galego no ano 2019, así como a súa valoración respecto da posibilidade de realizar actua152580
cións de formación e información na xestión de residuos nas confrarías galegas

ı 47207 (10/POC-007501)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para deixar sen efecto o acordo asinado no ano 2009 cunha
parte das organizacións sindicais do ensino público en relación co agrupamento do alumnado de
distinto ciclo formativo
152582

ı 47217 (10/POC-007503)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para subvencionar a elaboración de material didáctico editado
pola Cámara Oﬁcial de Minaría de Galicia, así como as súas previsións respecto da súa difusión ou
152585
distribución nos centros de ensino

ı 47239 (10/POC-007504)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da desigualdade de xénero existente na composición
do Pleno do Consello Económico e Social de Galicia e as actuacións previstas para acadar a paridade
152588
nel, así como no resto dos órganos consultivos do Goberno galego

152539
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ı 47243 (10/POC-007505)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a proposta dun partido político de eliminar a lingua galega da función pública

ı 47248 (10/POC-007506)

152591

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do uso da expresión «Mulleres, pedindo paso» na
convocatoria do acto central da celebración do Día Internacional da Muller o día 7 de marzo de
2019, así como as actuacións que está a levar a cabo para defender o cumprimento e exercicio dos
dereitos das mulleres galegas en igualdade cos homes
152593

ı 47256 (10/POC-007507)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para diminuír o número de accidentes de tráﬁco
provocados polos xabarís, controlar a súa poboación e limitar os danos que ocasionan no agro
152596

ı 47261 (10/POC-007508)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización de xestións diante do Concello de
Abadín co ﬁn de garantir a accesibilidade dunha vivenda da parroquia de Abeledo situada no barrio
152598
do Couto

ı 47267 (10/POC-007509)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a decisión da empresa mexicana Pemex de abandonar o seu investimento no estaleiro
Barreras, de Vigo, e a valoración do Goberno galego en relación co novo escenario xerado para
o sector naval, así como os plans alternativos que vai desenvolver para minimizar o seu impacto
152601

ı 47284 (10/POC-007510)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as previsións do Sergas respecto da atención das demandas profesionais e laborais do per152604
soal dos puntos de atención continuada

ı 47292 (10/POC-007511)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuación levadas a cabo e previstas polo Goberno galego para evitar a deterioración ou
supresión do servizo público de axuda no fogar no concello de Forcarei, así como o seguimento e
152607
as inspeccións realizadas ao respecto
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ı 47303 (10/POC-007512)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración do Goberno galego referida á incidencia da aplicación do Plan de prevención da
obesidade infantil en Galicia ou Plan Xermola, o orzamento destinado para o seu desenvolvemento
152612
e as actuacións levadas a cabo en relación con esa enfermidade

ı 47312 (10/POC-007514)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de considerar o incremento do número
de empresas exportadoras como un obxectivo fundamental das políticas de apoio empresarial, a
realización dalgunha avaliación dos resultados dos programas de internacionalización do Igape e
os problemas detectados
152614

ı 47314 (10/POC-007515)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre os problemas que están a ter as pemes agrogandeiras para afrontar o custo das melloras na
súa subministración eléctrica e o desenvolvemento polo Goberno galego dalgunha negociación
coas empresas distribuidoras para a súa diminución, así como o establecemento dalgunha liña de
axudas para ese ﬁn
152616

ı 47317 (10/POC-007516)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar as consecuencias que están a ocasionar no sector das bateas os problemas de furtivismo denunciados pola Organización de Produtores
de Mexillón de Galicia
152618

ı 47322 (10/POC-007517)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto dos beneﬁcios que vai supoñer para a veciñanza de
Mondoñedo a ampliación do parque eólico de Sasdónigas, as razóns da autorización do seu fraccionamento en dous e o posible incumprimento dos dereitos das persoas afectadas polas expropiacións, así como a súa afección ao patrimonio cultural
152620

ı 47325 (10/POC-007518)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á necesidade de darlle a máxima prioridade ao arranxo
da estrada PO-234, no concello de Ponte Caldelas, así como as actuacións previstas respecto da
proposta do Concello para a construción dunha senda peonil-ciclista entre o lugar de Laxoso e
Ponte Caldelas
152626

152541
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ı 47331 (10/POC-007520)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a relación concreta e o custo dos postos amortizados durante a aplicación dos tres plans desenvolvidos para a reordenación dos entes instrumentais do sector público autonómico 152628

ı 47332 (10/POC-007521)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a relación concreta e o custo dos postos amortizados durante a aplicación dos tres plans desenvolvidos para a reordenación dos entes instrumentais do sector público autonómico 152630

ı 47338 (10/POC-007522)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia respecto das actuacións que está a levar a cabo
no concello de Mondoñedo a empresa promotora do proxecto de ampliación do parque eólico de
Sasdónigas, así como a súa incidencia no Camiño do Norte a Santiago de Compostela, na celebra152632
ción do Ano Xacobeo 2021 e no patrimonio arqueolóxico da zona

ı 47342 (10/POC-007523)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para o cumprimento da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á transferencia á empresa Ferroatlántica
da concesión de aproveitamentos hidroeléctricos e a segregación das súas actividades de produción
de enerxía eléctrica e de ferroaliaxes
152637

ı 47350 (10/POC-007524)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as razóns da idoneidade do concello de Malpica, fronte a outros concellos como o de Camariñas e Corcubión, para o posible asinamento polo Goberno galego dun convenio de colaboración
para a construción dun centro de día, así como as actuacións que vai levar a cabo para facilitar a
152639
apertura do centro rematado no concello de Corcubión
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ı 47357 (10/POC-007525)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións e medidas previstas polo Goberno galego en relación co expediente de regulación de emprego temporal presentado pola empresa Bosch en Vigo, así como as súas intencións
respecto da realización dalgún estudo referido á situación do sector do telemárketing en Galicia
152641

ı 47361 (10/POC-007526)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis

152542
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execución dos traballos de aglomerado e pintado da estrada que dá acceso ao Parque Natural das Fragas do Eume desde a estrada provincial
152647
ata a ponte de Santa Cristina, pola que se accede a pé ao mosteiro

ı 47366 (10/POC-007527)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non solicitarlle ao Ministerio de Xustiza a creación dun
152649
cuarto Xulgado do Social para Lugo

ı 47370 (10/POC-007528)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posibilidade de establecer límites para o prezo dos
alugueiros, a realización dalgún estudo do impacto desta medida no acceso á vivenda e as actuacións previstas ao respecto
152651

ı 47372 (10/POC-007529)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre os programas de entidades de iniciativa social a que van dirixidas as axudas da Xunta de Galicia publicadas no Diario Oﬁcial de Galicia do 11 de febreiro de 2019
152654

ı 47374 (10/POC-007530)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre a evolución que presenta a contía dos fondos destinados pola Xunta de Galicia aos concellos
galegos nos últimos anos ao abeiro do Plan concertado para o ﬁnanciamento dos equipos sociais
básicos das entidades locais
152656

ı 47379 (10/POC-007531)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia do volume de vivenda baleira na comunidade autónoma e as súas razóns para non poñela á disposición das persoas que buscan un fogar 152658
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ı 47382 (10/POC-007532)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego das repercusións da perda de vixilancia e de asistencia
técnica no ámbito afectado pola Confraría de Barallobre, a consecuencia da súa exclusión das axudas reﬂectidas na Orde do 7 de setembro de 2018, as actuacións previstas e a pregunta formulada
152662
á Comisión Europea ao respecto

ı 47386 (10/POC-007533)

Grupo Parlamentario de En Marea

152543
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Vázquez Verao, Paula
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á garantía das condicións de accesibilidade universal
no Centro de Saúde Illas Canarias, de Lugo, as súas razóns para non responder un escrito no que
se formulaban queixas ao respecto e a realización dalgunha revisión no centro
152664

ı 47390 (10/POC-007534)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dun estudo referido ás condicións
de accesibilidade existentes no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo, así como a execución
das actuacións necesarias
152666

ı 47398 (10/POC-007535)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre os niveis de contaminación atmosférica acadados en Galicia durante o mes de febreiro de
2019 e a xestión do Goberno galego ao respecto
152669

ı 47405 (10/POC-007536)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre a dotación de material, formación e recursos humanos do Sergas para asumir a administración de coidados paliativos na atención primaria
152672

ı 47412 (10/POC-007537)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para a total integración na sociedade dos menores
en situación de tutela ou garda
152676

ı 47419 (10/POC-007538)

CSV: 9wLxd9cMu0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as medidas deseñadas pola Xunta de Galicia, dentro das súas competencias, para o cumprimento do Real decreto 191/2019, polo que se establece a obrigatoriedade da transmisión electrónica dos datos das prescricións veterinarias de antibióticos destinados a animais produtores de
152682
alimentos para o consumo humano

ı 47430 (10/POC-007539)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á posta en funcionamento, dotación de prazas,
equipamento e modelo de xestión do Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), así
como a súa valoración en relación coa falta de servizos e prazas de atención á diversidade funcional
na comarca de Santiago de Compostela
152684

152544
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ı 47432 (10/POC-007540)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre os datos referidos ao informe presentado no Consello da Xunta de Galicia do 28 de febreiro
de 2019 sobre a Estratexia galega da responsabilidade social empresarial e a convocatoria dos pre152687
mios RSE Galicia 2019

ı 47441 (10/POC-007541)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia dos datos da Sociedade Galega de Historia Natural referidos ao impacto das plantacións de eucalipto na cantidade e calidade da auga do seu contorno,
a súa incidencia nas secas que se veñen padecendo na comunidade autónoma e as actuacións levadas a cabo ao respecto
152689

ı 47443 (10/POC-007542)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas á incidencia que vai ter a avespa velutina durante
a primavera, a avaliación que fai do impacto das medidas aplicadas para a súa eliminación e os
datos ao respecto
152693

ı 47451 (10/POC-007543)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Sánchez García, Antón
Sobre as razóns da Consellería do Medio Rural para non constituír dentro do Consello Forestal comisións e grupos de traballo que desenvolvan as políticas forestais que Galicia precisa
152697

ı 47459 (10/POC-007544)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns do Goberno galego para defender unha regulación das materias especíﬁcas e de
libre conﬁguración de bacharelato que obriga os alumnos a cursar a materia de Relixión, así como
as actuacións previstas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ao
152700
respecto
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ı 47463 (10/POC-007545)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Sanidade en relación cos resultados das analíticas
realizadas á veciñanza de Contrasto, no concello do Porriño, respecto da contaminación por lindano,
a elaboración dalgún plan para a protección da saúde humana e o protocolo sanitario que está a
152704
seguir no referido a este problema

ı 47483 (10/POC-007546)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

152545
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Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para favorecer no Anteproxecto de lei de residuos de Galicia a
152707
instalación de plantas de xestión de residuos en explotacións mineiras

ı 47486 (10/POC-007547)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos da sinistralidade laboral feminina en
Galicia no ano 2018, así como o plan de traballo que está a desenvolver o Instituto Galego de Se152711
guridade e Saúde Laboral ao respecto no ano 2019

ı 47308 (10/POC-007513)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a cobertura e o tratamento informativo nos medios de comunicación públicos de Galicia das
novas referidas ao Goberno socialista de España
152713

ı 47328 (10/POC-007519)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o contido e desenvolvemento do espazo da TVG Land Rober

ı 42279 – 47511 (10/POC-006587)

152715
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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
152556

152546
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 11 de marzo de 2019, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 47134 (10/POC-007492)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a aplicación na actualidade en Galicia do acordo adoptado en xullo de 2009 para o agrupamento do alumnado de educación primaria, os datos referidos á distribución dos alumnos e organización dos cursos no CEIP plurilingüe Virxe da Luz, de Portomarín, e a valoración do Goberno
galego ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 47140 (10/POC-007493)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre o labor que van ter os cincocentos traballadores ﬁxos descontinuos da empresa pública
Seaga nas tarefas de prevención de incendios forestais previstas no convenio asinado pola Xunta
de Galicia coa Fegamp, así como nas de extinción dos lumes
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 47148 (10/POC-007494)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do lugar que ocupa Ourense entre as provincias
do Estado no referido á baixada do número de autónomos nos últimos tres anos, das súas causas
e das medidas impulsadas ao respecto
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 47149 (10/POC-007495)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns das tendencias que se observan na evolución da poboación de Galicia, as medidas
adoptadas para paliala e os seus efectos, así como o desequilibrio existente entre as provincias do
interior e as do exterior e o seu impacto para a economía galega
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 47181 (10/POC-007496)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas dos bateeiros referidas
á modiﬁcación do proxecto de construción de pantaláns no porto de Cabo de Cruz, tendo en conta
a realidade actual das embarcacións, as causas das reiteradas demoras e o prazo previsto para a
súa execución
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 47188 (10/POC-007497)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en relación coa situación dos bancos de libre marisqueo na ría de Arousa
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 47193 (10/POC-007498)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a proposta do presidente dun partido político de eliminar calquera obriga de coñecer a lingua
galega para acceder aos postos da Administración pública
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 47194 (10/POC-007499)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da proposta do presidente dun partido político de
eliminar calquera obriga de coñecer a lingua galega para acceder os postos da Administración pública e as medidas previstas para defender os dereitos lingüísticos da cidadanía de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 47200 (10/POC-007500)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións de limpeza dos fondos mariños dos portos de Galicia que vai levar a cabo o
Goberno galego no ano 2019, así como a súa valoración respecto da posibilidade de realizar actuacións de formación e información na xestión de residuos nas confrarías galegas
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 47207 (10/POC-007501)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para deixar sen efecto o acordo asinado no ano 2009 cunha
parte das organizacións sindicais do ensino público en relación co agrupamento do alumnado de
distinto ciclo formativo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 47217 (10/POC-007503)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para subvencionar a elaboración de material didáctico editado
pola Cámara Oﬁcial de Minaría de Galicia, así como as súas previsións respecto da súa difusión ou
distribución nos centros de ensino
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 47239 (10/POC-007504)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da desigualdade de xénero existente na composición
do Pleno do Consello Económico e Social de Galicia e as actuacións previstas para acadar a paridade
nel, así como no resto dos órganos consultivos do Goberno galego
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 47243 (10/POC-007505)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a proposta dun partido político de eliminar a lingua galega da función pública
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 47248 (10/POC-007506)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do uso da expresión «Mulleres, pedindo paso» na
convocatoria do acto central da celebración do Día Internacional da Muller o día 7 de marzo de
2019, así como as actuacións que está a levar a cabo para defender o cumprimento e exercicio dos
dereitos das mulleres galegas en igualdade cos homes
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 47256 (10/POC-007507)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para diminuír o número de accidentes de tráﬁco
provocados polos xabarís, controlar a súa poboación e limitar os danos que ocasionan no agro
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 47261 (10/POC-007508)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización de xestións diante do Concello de
Abadín co ﬁn de garantir a accesibilidade dunha vivenda da parroquia de Abeledo situada no barrio
do Couto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 47267 (10/POC-007509)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a decisión da empresa mexicana Pemex de abandonar o seu investimento no estaleiro Barreras, de Vigo, e a valoración do Goberno galego en relación co novo escenario xerado para o
sector naval, así como os plans alternativos que vai desenvolver para minimizar o seu impacto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 47284 (10/POC-007510)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as previsións do Sergas respecto da atención das demandas profesionais e laborais do persoal dos puntos de atención continuada
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47292 (10/POC-007511)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuación levadas a cabo e previstas polo Goberno galego para evitar a deterioración ou
supresión do servizo público de axuda no fogar no concello de Forcarei, así como o seguimento e
as inspeccións realizadas ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47303 (10/POC-007512)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración do Goberno galego referida á incidencia da aplicación do Plan de prevención da
obesidade infantil en Galicia ou Plan Xermola, o orzamento destinado para o seu desenvolvemento
e as actuacións levadas a cabo en relación con esa enfermidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 47312 (10/POC-007514)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de considerar o incremento do número
de empresas exportadoras como un obxectivo fundamental das políticas de apoio empresarial, a
realización dalgunha avaliación dos resultados dos programas de internacionalización do Igape e
os problemas detectados
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 47314 (10/POC-007515)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre os problemas que están a ter as pemes agrogandeiras para afrontar o custo das melloras na
súa subministración eléctrica e o desenvolvemento polo Goberno galego dalgunha negociación
coas empresas distribuidoras para a súa diminución, así como o establecemento dalgunha liña de
axudas para ese ﬁn
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 47317 (10/POC-007516)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar as consecuencias que están a ocasionar no sector das bateas os problemas de furtivismo denunciados pola Organización de Produtores
de Mexillón de Galicia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 47322 (10/POC-007517)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto dos beneﬁcios que vai supoñer para a veciñanza de
Mondoñedo a ampliación do parque eólico de Sasdónigas, as razóns da autorización do seu fraccionamento en dous e o posible incumprimento dos dereitos das persoas afectadas polas expropiacións, así como a súa afección ao patrimonio cultural
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 47325 (10/POC-007518)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á necesidade de darlle a máxima prioridade ao arranxo da
estrada PO-234, no concello de Ponte Caldelas, así como as actuacións previstas respecto da proposta
do Concello para a construción dunha senda peonil-ciclista entre o lugar de Laxoso e Ponte Caldelas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 47331 (10/POC-007520)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a relación concreta e o custo dos postos amortizados durante a aplicación dos tres plans desenvolvidos para a reordenación dos entes instrumentais do sector público autonómico
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 47332 (10/POC-007521)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a relación concreta e o custo dos postos amortizados durante a aplicación dos tres plans desenvolvidos para a reordenación dos entes instrumentais do sector público autonómico
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 47338 (10/POC-007522)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia respecto das actuacións que está a levar a cabo
no concello de Mondoñedo a empresa promotora do proxecto de ampliación do parque eólico de
Sasdónigas, así como a súa incidencia no Camiño do Norte a Santiago de Compostela, na celebración do Ano Xacobeo 2021 e no patrimonio arqueolóxico da zona
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 47342 (10/POC-007523)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para o cumprimento da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á transferencia á empresa Ferroatlántica
da concesión de aproveitamentos hidroeléctricos e a segregación das súas actividades de produción
de enerxía eléctrica e de ferroaliaxes
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 47350 (10/POC-007524)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as razóns da idoneidade do concello de Malpica, fronte a outros concellos como o de Camariñas e Corcubión, para o posible asinamento polo Goberno galego dun convenio de colaboración
para a construción dun centro de día, así como as actuacións que vai levar a cabo para facilitar a
apertura do centro rematado no concello de Corcubión
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47357 (10/POC-007525)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións e medidas previstas polo Goberno galego en relación co expediente de regulación de emprego temporal presentado pola empresa Bosch en Vigo, así como as súas intencións respecto da realización dalgún estudo referido á situación do sector do telemárketing
en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 47361 (10/POC-007526)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execución dos traballos de aglomerado e pintado da estrada que dá acceso ao Parque Natural das Fragas do Eume desde a estrada provincial
ata a ponte de Santa Cristina, pola que se accede a pé ao mosteiro
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 47366 (10/POC-007527)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non solicitarlle ao Ministerio de Xustiza a creación dun
cuarto Xulgado do Social para Lugo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 47370 (10/POC-007528)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
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Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posibilidade de establecer límites para o prezo dos
alugueiros, a realización dalgún estudo do impacto desta medida no acceso á vivenda e as actuacións previstas ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 47372 (10/POC-007529)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre os programas de entidades de iniciativa social a que van dirixidas as axudas da Xunta de Galicia publicadas no Diario Oﬁcial de Galicia do 11 de febreiro de 2019
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47374 (10/POC-007530)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre a evolución que presenta a contía dos fondos destinados pola Xunta de Galicia aos concellos
galegos nos últimos anos ao abeiro do Plan concertado para o ﬁnanciamento dos equipos sociais
básicos das entidades locais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47379 (10/POC-007531)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia do volume de vivenda baleira na comunidade autónoma e as súas razóns para non poñela á disposición das persoas que buscan un fogar
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 47382 (10/POC-007532)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego das repercusións da perda de vixilancia e de asistencia
técnica no ámbito afectado pola Confraría de Barallobre, a consecuencia da súa exclusión das axudas reﬂectidas na Orde do 7 de setembro de 2018, as actuacións previstas e a pregunta formulada
á Comisión Europea ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 47386 (10/POC-007533)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á garantía das condicións de accesibilidade universal
no Centro de Saúde Illas Canarias, de Lugo, as súas razóns para non responder un escrito no que
se formulaban queixas ao respecto e a realización dalgunha revisión no centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47390 (10/POC-007534)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dun estudo referido ás condicións
de accesibilidade existentes no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo, así como a execución
das actuacións necesarias
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47398 (10/POC-007535)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre os niveis de contaminación atmosférica acadados en Galicia durante o mes de febreiro de
2019 e a xestión do Goberno galego ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 47405 (10/POC-007536)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre a dotación de material, formación e recursos humanos do Sergas para asumir a administración de coidados paliativos na atención primaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47412 (10/POC-007537)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para a total integración na sociedade dos menores
en situación de tutela ou garda
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 47419 (10/POC-007538)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as medidas deseñadas pola Xunta de Galicia, dentro das súas competencias, para o cumprimento do Real decreto 191/2019, polo que se establece a obrigatoriedade da transmisión electrónica dos datos das prescricións veterinarias de antibióticos destinados a animais produtores de
alimentos para o consumo humano
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 47430 (10/POC-007539)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á posta en funcionamento, dotación de prazas,
equipamento e modelo de xestión do Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), así
como a súa valoración en relación coa falta de servizos e prazas de atención á diversidade funcional
na comarca de Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47432 (10/POC-007540)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre os datos referidos ao informe presentado no Consello da Xunta de Galicia do 28 de febreiro
de 2019 sobre a Estratexia galega da responsabilidade social empresarial e a convocatoria dos premios RSE Galicia 2019
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 47441 (10/POC-007541)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia dos datos da Sociedade Galega de Historia Natural referidos ao impacto das plantacións de eucalipto na cantidade e calidade da auga do seu contorno,
a súa incidencia nas secas que se veñen padecendo na comunidade autónoma e as actuacións levadas a cabo ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 47443 (10/POC-007542)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas á incidencia que vai ter a avespa velutina durante
a primavera, a avaliación que fai do impacto das medidas aplicadas para a súa eliminación e os
datos ao respecto
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 47451 (10/POC-007543)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Sánchez García, Antón
Sobre as razóns da Consellería do Medio Rural para non constituír dentro do Consello Forestal comisións e grupos de traballo que desenvolvan as políticas forestais que Galicia precisa
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 47459 (10/POC-007544)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns do Goberno galego para defender unha regulación das materias especíﬁcas e de libre
conﬁguración de bacharelato que obriga os alumnos a cursar a materia de Relixión, así como as actuacións previstas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 47463 (10/POC-007545)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Sanidade en relación cos resultados das analíticas
realizadas á veciñanza de Contrasto, no concello do Porriño, respecto da contaminación por lindano,
a elaboración dalgún plan para a protección da saúde humana e o protocolo sanitario que está a
seguir no referido a este problema
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 47483 (10/POC-007546)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para favorecer no Anteproxecto de lei de residuos de Galicia a
instalación de plantas de xestión de residuos en explotacións mineiras
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 47486 (10/POC-007547)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos da sinistralidade laboral feminina en
Galicia no ano 2018, así como o plan de traballo que está a desenvolver o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral ao respecto no ano 2019
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47308 (10/POC-007513)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a cobertura e o tratamento informativo nos medios de comunicación públicos de Galicia das
novas referidas ao Goberno socialista de España
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 47328 (10/POC-007519)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o contido e desenvolvemento do espazo da TVG Land Rober
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Asignación a nova Comisión e publicación do acordo
- 42279 – 47511 (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
BOPG nº 411, do 15.01.2019
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A Mesa acorda a reasignación, solicitada no doc. núm. 47511, á Comisión 5ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

152556

Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, 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 para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
No ano 2009, e co primeiro Goberno do Partido Popular do Sr. Núñez Feijóo, a
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria ditou unha instrución o 14 de maio de 2009, na que se
establecían novos criterios para o agrupamento de alumnos de educación infantil
e primaria, cás que se pretendía que na educación primaria se agrupasen alumnos
nun único grupo sempre que o número fose igual oi inferior a quince.
Ante o rexeitamento xeral desta instrución, que modificaba o marco establecido
ata ese momento, a propia Dirección Xeral modificou este criterio e chegou a un
acordo que entendemos vixente neste momento, no mes de xullo de 2009, no que
se establece que:
1. Poderase agrupar o alumnado de Educación Primaria pertencente ao
mesmo ciclo nunha mesma unidade cando o número sexa igual ou inferior
a catorce.
2. Poderase agrupar o alumnado de Educación Primaria pertencente a
distinto ciclo nunha mesma unidade cando o número sexa igual ou inferior
a doce.
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Aínda que a Administración emprega o argumento de que os ciclos en educación
primaria non existen, ao non estaren contemplados no Decreto 105/2014, do 4 de
setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na
Comunidade Autónoma de Galicia, o certo é que tampouco se fixo ningunha
modificación do acordo de 2009, polo que non só se lexitima a súa aplicación, se
non que ademais é o que se ven facendo con carácter xeral ao considerar
agrupamentos de 1º e 2º cursos (o anterior primeiro ciclo de educación primaria),
3º e 4º cursos (segundo ciclo) e 5º e 6º cursos (terceiro ciclo).
A situación do CEIP Plurilingüe Virxe da Luz de Portomarín, e logo das queixas
que se deron como consecuencia da redución dun posto de traballo docente
durante o curso actual, foi debatida na Comisión 4ª de Educación e Cultura do
Parlamento de Galicia o día 14 de decembro de 2018.
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Durante ese debate, o portavoz do Grupo Parlamentario Popular fixo referencia á
distribución do alumnado e organización do centro con datos que damos por
certos posto que, evidentemente, lle foron subministrados pola Administración
educativa da Xunta de Galicia. Segundo eses datos o centro está organizado do
seguinte xeito:
1. Unha unidade de educación infantil con 11 alumnos
2. Unha unidade con alumnos de 1º, 2º e 3º de educación primaria con 9
alumnos
3. Unha unidade con alumnos de 4º, 5º e 6º de educación primaria con 13
alumnos
Como se pode comprobar, o agrupamento dos alumnos de 4º, 5º e 6º supera o
máximo establecido de 12 alumnos no acordo do ano 2009.
Esta situación prodúcese nun contexto no que a provincia de Lugo pasou,
segundo a información estatística da Xunta de Galicia, de ter 4.185 docentes non
universitarios no ano 2008 a 3.784 no ano 2018, é dicir 401 docentes menos o
que supón unha redución do 9,6 %, o que a converte na provincia galega na que
maior porcentaxe se reduciu.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Estanse a aplicar na comunidade autónoma de Galicia os criterios para
agrupar alumnos de educación primaria conforme ao acordo de xullo de 2009,
mantendo de facto os ciclos preexistentes nesta etapa educativa?
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2ª) Se non se están aplicando, existen instrucións escritas para que, tanto a
Inspección de Educación como os centros educativos, dispoñan de criterios
obxectivos para a súa aplicación?
3ª) Son correctos os datos que, sobre a distribución de alumnado e organización
de cursos no CEIP Plurilingüe Virxe da Luz de Portomarín, se deron na sesión da
Comisión 4ª de Educación e Cultura do Parlamento de Galicia o día 14 de
decembro de 2018 por parte do portavoz do Grupo Parlamentario Popular?
4ª) Se son certos, que valoración fai do agrupamento de 13 alumnos de 4º, 5º e 6º
de educación primaria?
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5ª) Entende a Xunta de Galicia que de aplicar o acordo este centro debería ter tres
unidades de educación primaria e, en consecuencia, maior número de docentes?
Pazo do Parlamento, 28 de febreiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/02/2019 18:57:59
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Maria de la Concepción Burgo López na data 28/02/2019 18:58:05
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Á MESA DO PARLAMENTO
Davide Rodríguez Estévez, Antón Sánchez García e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputada 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 7.ª, sobre a situación na
que se atopan os traballadores e as traballadoras da empresa pública SEAGA.
SEAGA é unha empresa pública creada pola Xunta de Galiza no ano 2006 para a
realización, como medio propio da Administración galega, e ao seu servizo, de
todo tipo de actuacións, obras, traballos e prestacións de servizos en materias
forestais, especialmente as relacionadas coa prevención e loita contra os
incendios forestais en particular e, en xeral, intervencións de carácter urxente
relacionadas cos lumes forestais.
No dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais conviven
diversos actores, pero á hora do ataque directo na primeira liña de lume atópase o
persoal que dirixe as tarefas (axentes e técnicos fundamentalmente) e o persoal
que se enfronta ás lapas: brigadas contratadas directamente pola Consellería de
Medio Rural e brigadas contratadas a través da empresa pública SEAGA.
Non existe diferenza ningunha entre estes dous tipos de traballadores e
traballadoras á hora da extinción dos lumes forestais, están baixo o mesmo
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mando e actúan conxuntamente.
Pero si existen varias diferenzas previas posteriores:
- O persoal contratado directamente pola Consellería está incluído no V
Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia.
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– O persoal contratado a través de SEAGA non ten convenio nin se lle aplica o V
Convenio. Aplícaselle o Estatuto dos Traballadores excepto, curiosamente cando
se trata de reducir o salario pola aplicación dos recortes salariais aos empregados
públicos.
- Os salarios dos traballadores de SEAGA son inferiores aos do persoal
contratado directamente. Non se lles recoñece o tempo traballado en SEAGA
para acceder ás listas de contratación da Xunta de Galicia.
- Aos traballadores de SEAGA a empresa obrígaos, mediante un protocolo
imposto que denunciaron ante a inspección de traballo, a realizar na mesma
xornada tarefas de prevención e extinción, co risco que isto supón para a
seguridade e a merma de efectividade na extinción dos lumes. Teñen constatadas
xornadas laborais de 4 horas de traballo de prevención, máis 8 de extinción.
En resumo, realizan as mesmas funcións que os seus compañeiros e compañeiras
do Servizo de Prevención e Extinción de Incendios Forestais (SPDCIF), pero
cobran menos, teñen menos dereitos, teñen contratos de menor duración, teñen
que realizar tarefas de prevención e extinción na mesma xornada e ademais non
se lles recoñece o tempo traballado.
Desde os Comités de Empresa e a título individual, os traballadores-as
denunciaron e gañaron sentenzas que lles recoñecen dereitos do V Convenio
único do Persoal Laboral da Xunta de Galicia, están agardando resolución da
Inspección de Traballo polo protocolo que lles obriga a duplicar tarefas e están
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demandando ante a dirección de SEAGA e ante Función Pública que se lles
aplique a disposición transitoria sexta da LOFAXGA, que di:
“En relación co persoal regulado no título III desta lei cuxo réxime xurídico lle
asigne retribucións inferiores ás establecidas no convenio colectivo do persoal da
Xunta de Galicia para as correspondentes categorías procederase, nun prazo de
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dous anos desde a aprobación desta lei, a negociar coas organizacións sindicais
presentes na Mesa Xeral de Empregados Públicos a aplicación do convenio
colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia”.
Neste momento, as traballadoras e traballadores de SEAGA están nunha
situación de incerteza. Estamos a falar de 500 persoas aproximadamente con
contrato de fixo-discontinuo que non sabemos o que vai a ser deles e delas.
Por unha banda, o día 12 de febreiro, na Comisión de Persoal, saíu para adiante a
reforma do Decreto 37/2006 co voto en contra de todos os sindicatos por
diferentes motivos (non incluía consorcio, non se puntuaba dunha categoría para
outra, etc...).
A pesar de ir para adiante, a día de hoxe non está publicado e parece que vai
seguir no caixón por un tempo.
Con esta tardanza deliberada, traballadores e traballadoras que levan máis de 10
campañas non van poder entrar a cubrir praza no SPDCIF.
Por outra banda está o convenio das faixas de protección de núcleos entre a
FEGAMP e SEAGA, na que a día de hoxe están sumados 150 municipios
aproximadamente e polo que sabemos só se contrataron de momento técnicos (en
febreiro) sen saber que vai a pasar cas labores de roza que xa se tiñan que estar
executando.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
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Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7.ª :
Cal vai ser o cometido destes 500 traballadores e traballadoras a partir de hoxe,
tanto nas tarefas de prevención no convenio asinado entre a Xunta de Galicia e a
FEGAMP (faixas de protección de núcleos rurais) como nas tarefas de extinción
de incendios?
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Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Antón Sánchez Garcia
Paula Quinteiro Araújo
Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 28/02/2019 19:22:17
Antón Sánchez García na data 28/02/2019 19:22:24
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Paula Quinteiro Araújo na data 28/02/2019 19:22:32
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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

Segundo datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social
durante os últimos tres anos a caída do número de autónomos na provincia de
Ourense foi dun 6,5%, o que implica unha perda bruta de 1642 autónomos. No
resto das provincias galegas tamén se rexistrou un comportamento negativo nas
provincias da Coruña e Lugo. Así na primeira, produciuse un descenso do 2,7% e
na segunda do 5%. A excepción sería Pontevedra, onde durante estes tres últimos
anos o número de autónomos practicamente non variou, cun mínimo incremento
do 0,6%. Estes datos contrastan coa tendencia que se observa no conxunto de
España, onde se produciu un incremento do case 3%.

Por outra banda, cando se analizan sectorialmente os datos sobre a evolución dos
autónomos, obsérvase unha importante diferenza no comportamento segundo as
distintas ramas de actividade. Deste xeito, destácase un aumento do número de
autónomos nas actividades relacionadas coa sanidade e servizos socias e tamén
no sector da educación. Isto é, hai un incremento do número de autónomos con
aquelas actividades relacionadas e promovidas polo sector público.
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Paralelamente a forte caída dáse en sectores que están estreitamente relacionados
coa base produtiva do territorio. Así destácase un descenso no sector
agrogandeiro, cunha caída durante os dous últimos anos do 4,1%, pasando de
3192 afiliados a 3059. Outro importante sector que rexistra una significante caída
é a industria manufactureira, que perdeu máis de 550 autónomos durante os
últimos dous anos.
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Ante a información anteriormente exposta, o Grupo Parlamentario de En Marea
presenta as seguintes preguntas.
-

Como valora a Xunta de Galicia que Ourense sexa a provincia española
cunha maior caída do número de autónomos?

-

A que se debe, segundo a Xunta, está caída?

-

Que medidas ten impulsado a Xunta para facer fronte a esta caída?

-

Cales foron os efectos destas medidas?

Santiago de Compostela, 1 de marzo 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 01/03/2019 09:52:57
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José Manuel Lago Peñas na data 01/03/2019 09:53:05
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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

Resulta un feito ben contrastable que Galicia se sitúa como un dos territorios
máis envellecidos de España, Europa e incluso do mundo e as tendencias que se
observan son profundamente preocupantes.

Segundo o Instituto Nacional de Estadística (INE), nos vindeiros 15 anos a
poboación de Galicia pode reducirse en 150.000 persoas o que implica que o
noso padrón situarase nos niveis de 1970. Como ocorre no crecemento
económico, posto que garda unha estreita correlación, a evolución da poboación
en España manterá ritmos diferentes dependendo do territorio; así mentres
aumenta a poboación no eixo mediterráneo e en Madrid, prodúcese unha
redución da mesma no eixo atlántico. España, pois, acelera o seu proceso cara un
estado profundamente desequilibrado, que fai agudizar e acelerar a crise
económica e política.

A nivel interno Galicia tamén experimenta ese fenómeno, unha acentuada caída
das provincias do interior, especialmente Ourense, e un mantemento da
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poboación nas provincias atlánticas, o que ten a súa correspondente contrapartida
na estrutura económica do noso territorio, especialmente naquel aspecto referente
á procedencia das rendas.

Deste xeito pódese destacar que máis do 30% dos concellos galegos teñen como
principal fonte de ingresos as transferencias socias, isto é, un total de 113
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concellos, o que implica un 40% máis dos que había no ano 2010, que supoñían
un total de 80 concellos. Nos concellos de interior serían pois onde hai unha
maior dependencia das rendas procedentes de transferencias socias, nos concellos
de Ourense e Lugo, tales rendas representan ao redor do 50% e na costa atlántica
destacaría caso de Ferrol, onde acadan o 40%. Soamente os concellos que forman
as areas metropolitanas de A Coruña e Santiago, as rendas derivadas das
transferencias sociais sitúanse por debaixo do 25%.

Ademais estes datos veñen a sinalar outro feito de importante dimensións e é que
as areas metropolitanas de Coruña e Santiago aportarían os ingresos necesarios á
Seguridade Social para cubrir o 65,4% do gasto en pensións e desemprego total
de Galicia.

Ante o exposto anteriormente o Grupo Parlamentario e En Marea presenta as
seguintes preguntas:

1. Como explica a Xunta de Galicia as tendencias na evolución da poboación
galega?
2. Que medidas ten presentado a Xunta para paliar dita tendencia?
3. Cal é o impacto de tales medidas?
4. Que opina a Xunta do desequilibrio entre as provincias do interior e o
exterior?
5. Considera que ese desequilibrio é positivo para a economía galega?
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6. Que opina a Xunta de que as transferencias socias sexan a principal fonte
de ingresos en máis dun terzo dos concellos galegos?
7. Que opinión lle merece á Xunta de que so nas areas metropolitanas da
Coruña e Santiago as rendas derivadas de transferencias sociais se sitúen
por debaixo do 25%.

152567

8. Que medidas realizou a Xunta para promover unha maior diversificación
da procedencia das rendas nos concellos do interior?
9. Considera a Xunta que estes datos reflexan o modelo económico que
pretende a Xunta para Galicia?
Santiago de Compostela, 1 de marzo 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 01/03/2019 10:14:18
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José Manuel Lago Peñas na data 01/03/2019 10:14:38
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión
8ª.
Nos orzamentos do ano 2018 figuraba unha partida destinada á construción de
pantaláns para embarcacións de acuicultura en Cabo de Cruz, concello de Boiro,
por un importe de 1.700.000 €, pero a realidade é que a día de hoxe, estes
pantaláns non están construídos. Nos orzamentos de 2019 figura de novo unha
partida por importe de 2.000.000 €.
O expediente 3/2018/CNTOB, tiña por obxecto a construción de espazos para
embarcacións de acuicultura nese molle por valor de 5.996.221,33 euros sen IVE.
Publicouse no DOG do venres, 2 de marzo de 2018, pero en maio dese mesmo
ano tivo lugar unha xuntanza entre técnicos de Portos de Galicia e representantes
do sector bateeiro. Na dita xuntanza os bateeiros explicaron que as características
mudaron desde o ano no que se redactou o proxecto inicial, porque as medidas
tomadas como referencia, naquel entón, non son un parámetro válido na
actualidade, xa que a maioría das antigas embarcacións que se tiveron en conta
nos estudos previos xa non existen.
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Nunha reunión mantida recentemente con este grupo parlamentario, os bateeiros
puxeron de manifesto a súa preocupación pola disparidade que hai entre a
relación de embarcacións reflectidas no proxecto e as existentes na actualidade.
Descoñecen a procedencia desta relación, valoran incluso a posibilidade de que
se trate de embarcacións que existían no ano 2009 cando se fixeron os estudos
previos da obra. Esta cuestión é fundamental aclarala porque a incongruencia
existente crea graves problemas de operatividade, impediría que os novos barcos
poidan usar os pantaláns, dadas as medidas de 18 metros que teñen na
actualidade.
En decembro de 2018, a empresa adxudicataria reuniuse cos bateeiros, e para
sorpresa destes últimos, o proxecto non sufrira ningunha modificación, cuestión
que causou un gran malestar no sector e, como consecuencia, o sector non está
disposto a aceptar a súa execución sen que recolla as novas demandas e garanta a
operatividade no porto de Cabo de Cruz.
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Ante esta sucesión de atrasos e de incertezas é preciso coñecer en que situación
se atopa o proxecto, determinar se este recolle as modificacións precisas, así
como se é preciso realizar unha nova licitación.
Por iso as deputadas que asinan solicitan en resposta oral contestación ás
seguintes preguntas:
1ª) Vai recoller o Goberno galego as demandas dos bateeiros atendendo á
realidade actual das embarcacións en Cabo de Cruz, en caso positivo, cando?
2ª) Vai recoller o Goberno galego as demandas dos bateeiros atendendo á
necesidade de modificar a distribución do espazo, en caso positivo, cando?
3ª) Cales son as causas que motivaron os continuos retrasos no proxecto que ten
por obxecto a construción de pantaláns para embarcacións de Cabo de Cruz?
4ª) Cando considera o Goberno galego que este proxecto será unha realidade?

Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 04/03/2019 11:05:57
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Patricia Otero Rodríguez na data 04/03/2019 11:06:12
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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
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 8ª, relativa á situación dos bancos de libre marisqueiro da ría de
Arousa.

Un ano máis a campaña do libre marisqueo na ría de Arousa repetiuse a mesma
situación dos últimos anos, que é o desplome da produción,e que ningún dos problemas
que orixinan a mesma foi abordado.
É unha evidencia que un ano máis os resultados foron nefastas nos bancos de
libre marisqueo da ría de Arousa, o que supón para o colectivo de mariscadores/as
situación de angustia, escaseza de rendas... sen que exista unha estratexia por parte sa
Xunta de recuperación das poboacións de moluscos bivalvos na Ría, nin medidas
concretas contra a perda de ingresos dos colectivos de mariscadores/as producida pola
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falta de capturas.

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 8ª:
-Que medidas vai adoptar a Xunta de Galiza para evitar que a campaña de libre
marisqueo 2019-2020 volva ser un ano máis nefasta?
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-Cal foi a estratexia de recuperación das poboacións de moluscos bivalvos na ría
de Arousa realizada pola Consellaría do Mar?
-Que medidas se levaron a cabo de rexeneración dos bancos?
-Que medidas vai adoptar a Consellaría do Mar diante da perda de ingresos dos
colectivos de mariscadores/as pola falta de capturas?

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2019

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

María Montserrat Prado Cores na data 04/03/2019 11:33:38

Ana Pontón Mondelo na data 04/03/2019 11:33:42
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Xose Luis Rivas Cruz na data 04/03/2019 11:33:44

Olalla Rodil Fernández na data 04/03/2019 11:33:45

Noa Presas Bergantiños na data 04/03/2019 11:33:46
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Xosé Luis Bará Torres na data 04/03/2019 11:33:48
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Á Mesa do Parlamento
Concepción Burgo López, Xoaquín Fernández Leiceaga e Luis Manuel
Alvarez Martínez, deputada e deputados pertencente 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 4.ª, Educación e Cultura.
O novo líder do Partido Popular, Pablo Casado, vén de anunciar que está
disposto a comezar unha guerra lingüística en todos os territorios con lingua
cooficial, tal como fixo en Galicia Alberto Núñez Feijoo.
Así, Pablo Casado leva ao programa electoral para as eleccións do 28 de abril a
promesa de desenvolver unha “lei de linguas” que fundamentalmente
significaría fortes recortes para os idiomas oficiais diferentes ao castelán, e por
suposto tamén para o galego.
O Partido Popular quere con esta lei eliminar calquera obriga de coñecer o
galego para acceder a empregos públicos ao considerar indispensable soamente
o coñecemento do español, e un mérito coñecer o galego, que se convertería en
algo opcional. Isto significa prohibir que coñecer o idioma galego poda ser
considerado como un requisito para acceder a un posto na administración
pública, cando o coñecemento do español xa é unha obrigación marcada pola
Constitución.
Tamén pretende inmiscuírse nas decisión das comunidades autónomas con
idioma cooficial en asuntos como o idioma nas sinalización, a utilización do
idioma propio na administración e na súa relación cos cidadáns.
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Esta proposta de lei orgánica vai en contra dos dereitos lingüísticos dos galegas
e galegas garantidos no Estatuto de Autonomía.
Así o artigo 5 afirma que o galego é a lingua propia de Galicia e cooficial co
castelán. Todos os cidadáns teñen dereito a coñecelos e usalos, e os poderes
públicos teñen que garantir o uso normal e oficial de ambos idiomas e potenciar
o “emprego do galego en tódolos planos da vida pública, cultural e informativa,
e disporán os medios necesarios para facilita-lo seu coñecemento”, afirmando
categoricamente que ninguén pode ser discriminado pola súa lingua.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
152574

A proposta do Presidente do Partido Popular, Pablo Casado, vulnera gravemente
o dereito da cidadanía galega a usar a nosa lingua en todos as ordes da vida,
tamén na administración pública dereito que ten ser defendido polo goberno de
Galicia, e que xa foi restrinxido polo goberno do presidente Feijoo en Galicia ao
modificar a lei da Función Pública en canto as obrigas lingüísticas dos
empregados públicos, xa en 2009.
Propostas como as do Partido Popular son totalmente involucionistas e nos
sitúan en tempos preconstitucionais cando só existía para a administración o
español.
Ante a campaña de vulneración de dereitos da cidadanía, tamén da galega, que
está a levar a cabo o Partido Popular consideramos que o presidente Feijoo e o
goberno da Xunta de Galicia ten que manifestar claramente a súa repulsa ante
ela, e dar a coñecer as medidas que tomarán para que os dereitos, neste caso
lingüísticos, dos galegos e galegas non sexan vulnerados, así como manifestar
claramente si van ou non a defender o Estatuto de Autonomía de Galicia
Polo exposto, a deputada e deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
1.ª) Como valora a Xunta de Galicia a proposta do presidente do PP de eliminar
calquera obriga de coñecer o idioma galego para acceder a postos da
administración pública?
Pazo do Parlamento, 4 de marzo de 2019
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Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/03/2019 12:15:31
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/03/2019 12:15:43
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/03/2019 12:15:51
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Á Mesa do Parlamento
Concepción Burgo López, Xoaquín Fernández Leiceaga e Luis Manuel
Alvarez Martínez, deputada e deputado pertencente 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 4.ª, Educación e Cultura.
O novo líder do Partido Popular, Pablo Casado, vén de anunciar que está
disposto a comezar unha guerra lingüística en todos os territorios con lingua
cooficial, tal como fixo en Galicia Alberto Núñez Feijoo.
Así, Pablo Casado leva ao programa electoral para as eleccións do 28 de abril a
promesa de desenvolver unha “lei de linguas” que fundamentalmente
significaría fortes recortes para os idiomas oficiais diferentes ao castelán, e por
suposto tamén para o galego.
O Partido Popular quere con esta lei eliminar calquera obriga de coñecer o
galego para acceder a empregos públicos ao considerar indispensable soamente
o coñecemento do español, e un mérito coñecer o galego, que se convertería en
algo opcional. Isto significa prohibir que coñecer o idioma galego poda ser
considerado como un requisito para acceder a un posto na administración
pública, cando o coñecemento do español xa é unha obrigación marcada pola
Constitución.
Tamén pretende inmiscuírse nas decisión das comunidades autónomas con
idioma cooficial en asuntos como o idioma nas sinalización, a utilización do
idioma propio na administración e na súa relación cos cidadáns.
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Esta proposta de lei orgánica vai en contra dos dereitos lingüísticos dos galegas
e galegas garantidos no Estatuto de Autonomía.
Así o artigo 5 afirma que o galego é a lingua propia de Galicia e cooficial co
castelán. Todos os cidadáns teñen dereito a coñecelos e usalos, e os poderes
públicos teñen que garantir o uso normal e oficial de ambos idiomas e potenciar
o “emprego do galego en tódolos planos da vida pública, cultural e informativa,
e disporán os medios necesarios para facilita-lo seu coñecemento”, afirmando
categoricamente que ninguén pode ser discriminado pola súa lingua.
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A proposta do Presidente do Partido Popular, Pablo Casado, vulnera gravemente
o dereito da cidadanía galega a usar a nosa lingua en todos as ordes da vida,
tamén na administración pública dereito que ten ser defendido polo goberno de
Galicia, e que xa foi restrinxido polo goberno do presidente Feijoo en Galicia ao
modificar a lei da Función Pública en canto as obrigas lingüísticas dos
empregados públicos, xa en 2009.
Propostas como as do Partido Popular son totalmente involucionistas e nos
sitúan en tempos preconstitucionais cando só existía para a administración o
español.
Ante a campaña de vulneración de dereitos da cidadanía, tamén da galega, que
está a levar a cabo o Partido Popular consideramos que o presidente Feijoo e o
goberno da Xunta de Galicia ten que manifestar claramente a súa repulsa ante
ela, e dar a coñecer as medidas que tomarán para que os dereitos, neste caso
lingüísticos, dos galegos e galegas non sexan vulnerados, así como manifestar
claramente si van ou non a defender o Estatuto de Autonomía de Galicia
Polo exposto, a deputada e deputados asinantes formulan as seguintes pregutnas:
1.ª) Como valora a Xunta de Galicia a proposta do presidente do PP de eliminar
calquera obriga de coñecer o idioma galego para acceder a postos da
administración pública?
2.ª) Tendo en conta que esta proposta feita polo presidente do PP vulnera o
estatuto de Autonomía de Galicia, que pensa facer ao respecto?
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3.ª) Que medidas pensa tomar para defender o estatuto de Autonomía de Galicia
e os dereitos lingüísticos da cidadanía de Galicia ante as propostas do presidente
do PP de eliminar calquera obriga de coñecemento do galego para acceder a un
posto na administración pública de Galicia?
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4.ª) Considera o goberno da Xunta de Galicia que é necesario diminuír a
presenza do idioma galega na administración pública?
Pazo do Parlamento, 4 de marzo de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/03/2019 12:22:47
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/03/2019 12:22:58
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/03/2019 12:23:12
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Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodriguez, 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 8ª.
Nos últimos días, as mareas vivas sacaron á luz un depósito de bolsas de plástico
e desperdicios no porto de Malpica. As causas poden ser varias, entre elas están a
mala xestión de residuos ou a necesidade de actuacións máis frecuentes por parte
de Portos de Galicia.
No Porto de Malpica, foi o propio Goberno municipal o que levou a cabo a
limpeza da dársena, aínda que se trata dunha competencia propia do ente
dependente da Consellería do Mar.
O certo é que esta situación non é única, a limpeza dos portos ten consecuencias
directas non só no mar senón tamén nas praias ás que chegan residuos propios
dos labores do mar, como cordas, aparellos… residuos que poñen en risco a
seguridade nas augas interiores e tamén a fauna mariña.
A finais do ano pasado Portos de Galicia facía públicas as súas actuacións de
limpeza dos portos galegos, que dada a situación real na que se atopan, resultan
totalmente insuficientes.
Por iso, as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Que actuacións de limpeza nos fondos mariños dos portos de Galicia vai levar
a cabo o Goberno galego no ano 2019 e en que prazos?
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2ª) Como valora o Goberno galego que sexa o propio concello o que teña que
limpar os fondos mariños dos portos por falla de actuacións da Xunta de Galicia?
3ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre a posibilidade de levar a cabo
actuacións de formación e información na xestión de residuos nas confrarías
galegas?
Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
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María Dolores Toja Suárez na data 04/03/2019 12:57:36
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Patricia Otero Rodríguez na data 04/03/2019 12:57:46
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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
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 resposta
oral en Comisión 4ª, sobre o agrupamento de alumnado de distinto ciclo formativo nos
centros de ensino público de Galiza.

Desde o ano 2009 a Xunta de Galiza decidiu que en centros con pouco
alumnado matriculado, especialmente no rural, poderían agruparse estudantes de
distinto ciclo na mesma aula. Inicialmente, o Goberno galego acordou con algunhas
organizacións sindicais que este tipo de agrupamentos só se poderían levar a cabo cando
o número de estudantes se situase por baixo de 12 en Primaria.
En 2012, a Consellaría decidiu rachar con estas condicións a través dun Decreto
unilateral.
No curso 2018/2019 o CEIP Virxe da Luz de Portomarín foi un dos centros que
se viron obrigados a agrupar o alumnado de distinto ciclo na mesma aula. Neste senso, o
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estudantado de 1º, 2º e 3º de Primaria nunha aula e o de 4º, 5º e 6º noutra.
Malia contar cunha alumna máis matriculada en relación ao curso anterior, a
Xunta de Galiza suprimiu un docente no centro e impuxo o agrupamento fóra do mesmo
ciclo o que provocou importantes denuncias entre as familias do Concello de
Portomarín. Denuncias e malestar que trasladaron ao conxunto da opinión pública e que
motivou a presentación dunha iniciativa parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
1
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debatida na Comisión 4ª en decembro de 2018 exixindo a restitución da praza suprimida
e o agrupamento do alumnado dentro do mesmo ciclo formativo.
Para o BNG os agrupamentos dentro do mesmo ciclo non teñen por que ser
considerados negativos desde un punto de vista pedagóxico naqueles centros que contan
con pouco estudantado, especialmente no rural. Porén, cando as idades agrupadas son
tan amplas, agrupar supón unha merma da calidade do ensino.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
- Por que a Xunta de Galiza deixou sen efecto o acordo adoptado cunha parte
das organizacións sindicais do ensino público asinado en 2009 en relación aos
agrupamentos de alumnado de distinto ciclo formativo?
- Non cre a Xunta de Galiza que esta decisión supón unha merma na calidade
educativa do alumnado?
- Cantos centros de ensino galegos teñen esta situación actualmente?

CSV: 9wLxd9cMu0
2xUFdDrxG1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 04/03/2019 13:17:04

María Montserrat Prado Cores na data 04/03/2019 13:17:09

Ana Pontón Mondelo na data 04/03/2019 13:17:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/03/2019 13:17:11

Noa Presas Bergantiños na data 04/03/2019 13:17:12
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Xosé Luis Bará Torres na data 04/03/2019 13:17:14

3

152584

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
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 resposta
oral na Comisión 4ª, sobre as subvencións da Xunta de Galiza á patronal mineira para
a elaboración de unidades didácticas dirixidas a crianzas e centros de ensino.

A través da resolución publicada no DOG con data 12 de febreiro de 2019 a
Xunta de Galiza concedeu 43.761,12 euros á Cámara Oficial de Minaría de Galiza para
a elaboración de unidades didácticas para crianzas.
Estas unidades didácticas deseñadas pola patronal da minaría insírense dentro da
campaña ‘Minaría sostíbel de Galiza’ e difunde entre a mocidade en idade escolar do
noso país unha imaxe parcial e interesada desta actividade extractiva de enorme impacto
en Galiza.
O nesgo editorial pode observarse nos contidos audiovisuais xa editados e
difundidos a través da rede.
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Diversas organizacións e colectivos sociais en defensa do medio ambiente así
como ANPAS Galegas e CIG-Ensino, amosaron publicamente o seu rexeitamento a que
estas accións reciban apoio público e a que se distribúa e difunda nas escolas públicas
do noso país material didáctico de parte que amosa unha visión nesgada da minaría. Así
mesmo, os contidos elaborados, representan apenas os intereses económicos das
empresas mineiras negando e mesmo ocultado unha parte fundamental que atinxe esta
actividade económica, os enormes prexuízos medioambientais e ecolóxicos que carrexa.
1
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
- Por que razón a Xunta de Galiza subvenciona a elaboración de material
didáctico editado pola Cámara Oficial de Minaría?
- Vai difundirse ou distribuírse nos centros de ensino este material?
- Cre a Xunta de Galiza que o contido e mensaxes destes materiais se axustan á
realidade? Cre que contribúen a fomentar o pensamento crítico do alumnado e a que
este sexa consciente das múltiplas e variadas consecuencias deste tipo de actividades
extractivas?

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2019

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
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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 04/03/2019 13:43:54

María Montserrat Prado Cores na data 04/03/2019 13:43:59

Ana Pontón Mondelo na data 04/03/2019 13:44:01

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/03/2019 13:44:02

Noa Presas Bergantiños na data 04/03/2019 13:44:04
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Xosé Luis Bará Torres na data 04/03/2019 13:44:06
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Quinteiro Araujo e Marcos Cal Ogando, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar 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 1.ª.

A desigualdade de xénero está presente en todos os espazos da vida, pero as
administracións deben dar exemplo en canto garantir a igualdade e a paridade.

O Consello Económico e Social (CES) de Galicia é, nas súas propias palabras,
“un órgano consultivo da Xunta de Galicia creado para facilitar a participación
dos axentes socioeconómicos e dos representantes da sociedade civil organizada
no proceso de toma de decisións”. “O Consello é, deste xeito, a plataforma de
diálogo e participación de organizacións cidadáns de todo tipo, un elemento que
semella imprescindible na consecución dunha mellor calidade democrática das
nosas sociedades”. Malia as súas boas intencións, o CES presenta unha eiva
inexplicable: dos 33 membros do seu pleno, só 8 son mulleres. Con semellante
disparidade de xénero, non pode aspirar, como di, a conseguir unha “mellor
calidade democrática”, xa que non hai democracia posible se as mulleres non
están representadas como corresponde.
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O pleno do CES está constituído pola presidenta e o secretario xeral, e por tres
grupos de representantes. Cada grupo de representantes, a saber, o dos sindicatos,
o da confederación de empresarios de Galicia e o das universidades,
consumidores e organizacións do mundo rural e marítimo, consta de 11
membros, que son designados polas propias organizacións.
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A composición do CES varía ao longo do ano, pero sen respectar ningún criterio
de paridade.

Hai, ademais, un dato curioso que cómpre poñer sobre a mesa. Entre os suplentes
hai 18 mulleres e 15 homes, unha composición moito máis igualitaria que a do
propio pleno. Cabería pensar, polo tanto, que hai suficientes mulleres que
poderían asumir as responsabilidades pertinentes para poder ter un CES paritario.
Se non o hai, é porque non existe a vontade política de que aconteza.

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en Comisión:

1.ª) Que opinión lle merece á Xunta de Galicia o feito de que o pleno do Consello
Económico e Social, principal órgano consultivo do Goberno, conte con só 8
mulleres entre os seus 33 membros?

2.ª) Pensa que os axentes socioeconómicos e os representantes da sociedade civil
organizada poden estar correctamente representados no CES dándolle as costas
ás mulleres?

3.ª) Pensa facer algo para avanzar cara a paridade tanto no CES como no resto de
órganos consultivos do Goberno galego?
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Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2019.

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Marcos Cal Ogando
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 04/03/2019 17:05:54
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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 1ª.
O PP anuncia na súa páxina web oficial unha serie de medidas en relación ás
linguas cooficiais do Estado que suporía un retroceso dos dereitos lingüísticos
das persoas galegofalantes.
O candidato á Presidencia do Goberno polo PP anunciou que, de estar no
Goberno, aprobaría unha “lei para regular o uso do castelán como lingua
vehicular no ensino, xunto ás cooficiais, e que sería obrigatoria en todas as
comunicacións públicas da Administración, así como no emprego público e na
sinalización urbana e interurbana”.
O Presidente do PP reiterou que “en el entorno administrativo todas las
comunicaciones públicas han de ser obligatoriamente en castellano, así como en
otra lengua cooficial en las comunidades autónomas que la tengan. Con ello, ha
advertido que ningún español podrá ser sancionado si no se le comunica dicho
acto administrativo en castellano.”
E, con relación ao emprego público, o PP sinala que propón que o acceso á
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función pública se realice obrigatoriamente en castelán, de xeito que a lingua
cooficial sería simplemente un mérito, pero non un requisito.
Dita proposta contraviría a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización
lingüística, que establece que o galego é lingua oficial das institucións da
Comunidade Autónoma e da súa Administración e que, polo tanto, a cidadanía
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terá dereito ao uso do galego, oralmente e por escrito, nas súas relacións coa
Administración Pública no ámbito territorial da Comunidade Autónoma.
Polo exposto, a deputada e o deputado que subscriben, formulan as seguintes
preguntas á Xunta de Galicia:
1. Non considera a Xunta un ataque ás súas leis e institucións a proposta do PP
de eliminar o galego da Función Pública?
2. Vai a Xunta permitir, de ser o caso, que se aproben regulacións que recorten os
dereitos da cidadanía galegofalante nas súas relacións coa Administración?
3. Está de acordo a Xunta en que o PP queira recortar disposicións da Lei de
Normalización Lingüística de Galicia?
4. Ata cando vai permitir a Xunta ataques á lingua propia de Galicia?

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 04/03/2019 17:36:10
Luis Villares Naveira na data 04/03/2019 17:36:17

152592

Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, María Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O vindeiro día 7 de marzo a Xunta de Galicia convoca un acto para celebrar o Día
Internacional das Mulleres, baixo o título Innovación, Talento e Futuro
“Mulleres, Pedindo Paso”.
A loita pola igualdade entre homes e mulleres pasa pola posta en marcha de
moitas medidas, entre outras a formación de todos os axentes implicados na
mesma, isto é, axentes sociais, políticos, educativos, sanitarios, xudiciais,
policiais,... Unha formación que permita ter unha perspectiva da igualdade sen
prexuízos.
Os primeiros movementos feministas do noso país xurdiron para esixir os
cambios sociais que situasen as mulleres cos mesmo dereitos cos homes.
Dereito reflectido no artigo 14 da Constitución española.
Desde entón o feminismo segue traballando para que sexa efectiva unha
igualdade que ata o de agora non é real en todos os ámbitos.
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As mulleres non pedimos ou solicitamos paso, nin permisos. Porque, a que llo
demandamos? Demandamos o que nos corresponde. O camiño é tan das mulleres
coma dos homes, por iso non parece acaído este tipo de expresións tan
condescendentes.
Fai un ano falabamos do inapropiada da campaña institucional “As mulleres de
Galicia, o máis grande”, que claramente cosificaba ás mulleres de Galicia, e que
así foi corroborado pola opinión de moitas das ponentes que acudiron á Comisión
de Igualdade. Agora falamos doutro acto central de celebración do Día da Muller,
que parece situar ás mulleres do outro lado, daquel no que parecen querer invadir
un camiño que non lles corresponde, o camiño das mesmas oportunidades. As
mulleres non piden paso, están no camiño e non están dispostas a que se lles
afaste del.
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Así mesmo, nas invitacións oficiais ó acto se sinala a oportunidade de facer uso
dun servizo de atención a nenos e nenas baixo petición. Servizo que non parece
ser ofertado noutro tipo de actos durante o ano.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera este Goberno acaída a expresión “Mulleres, pedindo paso”
empregada no acto central de celebración do Día da Muller deste ano
2019?
2. Como defende a Xunta de Galicia o cumprimento e exercicio dos dereitos
en igualdade cos homes das mulleres galegas?
3. En que tipos de actos organizados pola Xunta de Galicia se ofertou
expresamente nas invitacións o servizo de atención a nenos e nenas baixo
petición durante o pasado ano 2018? Cales foron os mesmos e as súas datas
de celebración?
4. Entende o Goberno que este servizo debera ser ofertado en todo caso en
todo tipo de actos, e non só nos que teñan como convidadas principais ás
mulleres?
5. Para cando o plan de igualdade da Administración autonómica e
organismos dependentes dela?

Pazo do Parlamento, 04 de marzo de 2019
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Asdo.: María Luisa Pierres López
María Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 04/03/2019 18:10:31
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Patricia Vilán Lorenzo na data 04/03/2019 18:10:42
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/03/2019 18:10:46
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7ª.
O xabaril ten unha gran capacidade de desprazamento e adaptación a todo
tipo de hábitats e, en Galicia, atopou no abandono das terras en particular e
no medio rural en xeral o agocho perfecto para a súa expansión. A
proliferación do bosque e mato recrean o escenario perfecto para a súa
reprodución.
Os continuos estragos producidos por este animal está ocasionando graves
problemas económicos, ambientais, sociais e de seguridade viaria no noso
territorio, especialmente nas economías rurais das familias e das
explotacións gandeiras e agrícolas pola desfeita que fan nas leiras e nos
cultivos.
Os danos económicos producidos nos cultivos e prados teñen un gran
alcance xa que impiden a sega e o ensilado, afectan ao millo, ás hortas e a
outras producións e cultivos, como, por exemplo, a vide ou a castaña.
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O xabaril, no tema da seguridade viaria, tamén ampliou o seu radio de
actuación ata ser, a día de hoxe, unha das principais causas da sinistralidade
viaria, co agravante de que a súa presenza nas estradas xa non só afecta ás
vías secundarias senón que se estende á totalidade das estradas, incluídas as
autoestradas, provocando importantes danos materiais e poñendo en risco a
vida das persoas.
É, tamén, competencia desigual con outras especies das que son predadores
directos, especialmente nos contornos dos Espazos Naturais Protexidos,
poñéndoas en risco de desaparición (aves, réptiles, anfibios, coellos e micro
mamíferos). Tamén teñen responsabilidade en canto aos riscos
zoosanitarios, polo contaxio ás especies domésticas, de zoonose das que
son reservorios, como a tuberculose, peste porcina, etc..
Por iso, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Ten pensado adoptar a Xunta de Galicia algunha medida para reducir
os accidentes de tráfico provocados por xabarís? En caso afirmativo, cales
e en que prazo?
2ª) Ten pensado adoptar a Xunta de Galicia algunha medida para controlar
a poboación de xabarís? En caso afirmativo, cales e en que prazo?
3ª) Ten pensado adoptar a Xunta de Galicia algunha medida para limitar os
danos dos xabarís no agro galego? En caso afirmativo, cales e en que
prazo?

Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 04/03/2019 18:30:45
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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 1.ª
O 9 de setembro de 2013, unha muller da parroquia de Abeledo, Abadín, con
mobilidade reducida que precisa de cadeira de rodas nos seus desprazamentos,
diríxese á Alcaldía para que se teña en conta a Lei de Accesibilidade de Galicia e
que se elimine a barreira arquitectónica que está presente á saída da súa casa,
dado que o desnivel e a pendente da pista municipal colindante coa casa non lle
permite acceder a ela en cadeira de rodas. Esta petición é reiterada o 27 de
outubro de 2014. A pendente lonxitudinal de acceso á pista é superior ao 20%,
cando as rampas adaptadas non poden superar o 10% de pendente.
A casa da muller citada estaba alí antes de ser asfaltada a pista; os sucesivos
asfaltados elevaron o nivel da pista uns 12-15 cm. a respecto da entrada da casa,
agravando, ademais o risco de inundación da vivenda, ao tupírense con
frecuencia as tuberías dos desaugadoiros.
En novembro de 2015 a problemática da falta de accesibilidade da casa de dita
muller con mobilidade reducida en Abadín ponse en coñecemento da Valedora
do Pobo, acompañado dun informe técnico que determina que a vía municipal
debe ser arranxada para garantir a accesibilidade á vivenda e que esta obra ten un
custe menor.
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O 8 de setembro de 2016, a Valedora do Pobo informou ás persoas que lle
enviaron esta petición que fixera xestións co Concello para buscar unha solución
ao problema de accesibilidade, pero o Concello non remite, pasados os anos, o
informe técnico requirido pola Valedora para buscar dita solución de
accesibilidade.

152598

De feito, o 14 de novembro de 2018, logo de reiteradas peticións por parte da
Valedora do Pobo, indica que o Concello de Abadín continúa sen dar unha
solución á barreira arquitectónica urbanística xerada pola súa actuación nunha
pista continua á casa n.º 8 do lugar de Couto, en dito Concello, polo que a queixa
foi incluída no Informe anual da Valedora do Pobo.
A existencia desta barreira arquitectónica nunha casa do barrio do Couto,
parroquia de Abeledo, concello de Abadín, condiciona negativamente a vida e
autonomía persoal dunha persoa en cadeira de rodas e incumpre a Lei 10/2014,
do 3 de decembro, de accesibilidade. En concreto, a pavimentación considérase
un elemento de urbanización e debe, polo tanto, garantir “a seguridade, a
accesibilidade, a autonomía e a non-discriminación de todas as persoas”. A
barreira arquitectónica urbanística que supón a configuración da pista municipal
obriga a facer modificacións na mesma, xa que non chegan as adaptacións que se
puideran acometer na vivenda.
Polo exposto, a deputada que subscribe presenta a seguinte Pregunta á Xunta de
Galicia, para a súa resposta oral na Comisión 5.ª:
1. Vai a Xunta dirixirse ao Concello de Abadín para que garanta a
accesibilidade da vivenda situada no barrio do Couto nº 8, parroquia de
Abeledo, concello de Abadín?
2. Como avalía a Xunta a falta de cumprimento das normas de accesibilidade
por parte do Concello de Abadín?
3. Que vai facer a Xunta para garantir o cumprimento da Lei de
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Accesibilidade?
Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2019.
Asdo.: Paula Vázquez Verao
Deputada do G.P. de En Marea
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Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 04/03/2019 19:21:17
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Á Mesa do Parlamento
Abel Losada Álvarez e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
A política de publicidade e propaganda do goberno Feijóo dende 2009 ten un dos
seus exemplos máis notorios no asunto PEMEX. Tódolos galegos recordamos a
desconexión en “prime time” da televisión pública para que o presidente
presentara a empresa mexicana PEMEX, como unha especie de “Eldorado” para
Galicia. Nun momento, ademais en que as taxas de desemprego eran moi
elevadas nas comarcas mais industrializadas do país.
Falou o presidente Feijóo dunha morea de contratos de construción de buques nos
estaleiros galegos, tanto os privados en Vigo, como os públicos en Ferrol,
ademais do establecemento dunha base loxística de distribución de hidrocarburos
de PEMEX para Europa no porto de Punta Langosteira. Íanse a construír,
ademais dos floteis, tres buques tanque, un atuneiro, un barco de apoio a
plataformas petrolíferas, outro buque-hotel, a renovación de parte da frota, dous
quimiqueiros e os remolcadores... só se construíron dous floteis.
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Noutra precampaña, a empresa anunciou a entrada no capital de Barreras, cun
control do 51 % desde 2013. Co anuncio de establecer unha “alianza estratéxica”
que a Xunta de Galicia impulsou coa petroleira; foi logo dunha ampliación de
capital de 5,1 millóns abonada ao completo por PEMEX para salvar a empresa
ante a mala situación de Barreras, que lle permitiu aos mexicanos acceder a
tecnoloxía naval da empresa galega para iniciarse na construción naval.
Os galegos vimos que neste escenario de publicidade e propaganda, a realidade
lamentablemente acabou por imporse. Aínda que PEMEX anunciou a construción
dun terceiro flotel en setembro de 2015 no estaleiro de Barreras (Vigo), xa no
mes de novembro de 2016, manifestou que non se ía construír ese novo buque e
que paralizaba a futura, e non comezada, base loxística de Punta Langosteira (A
Coruña). Os dous floteis construídos foron o único resultado da xigantesca
operación de propaganda.
Agora, en 2019, PEMEX anunciou que deixa Barreras e abandona Galicia tras
sete anos de presenza e só os dous floteis construídos. A petroleira estatal
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
152601

mexicana considera o estaleiro vigués un activo non estratéxico e intenta diminuír
a súa elevadísima débeda. Todo parece indicar que México quere retirarse de
maneira precipitada do capital de Barreras por orde do novo Goberno de López
Obrador.
Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para
o seu debate en Comisión:
1. En que momento coñeceu o Goberno galego a decisión de PEMEX de
abandonar a súa inversión no estaleiro Barreras?
2. Tendo en conta a importancia estratéxica do sector naval, que valoración fai o
Goberno galego do novo escenario ante a saída da empresa PEMEX do
accionariado de Barreras?
3. Recibiu fondos públicos da Xunta de Galicia a empresa PEMEX, para as súas
inversións en Galicia, tanto para a construción naval, como para a adquisición do
estaleiro Barreras?
4. De telos recibido, cales teñen sido os mecanismos de control postos en marcha
por parte da administración autonómica para o cumprimento dos compromisos
adquiridos?
5. Considera a Xunta de Galicia que as posibles transferencias de tecnoloxía que
os noso estaleiros teñan podido aportar a empresa PEMEX deberían de ser
sometidos a avaliación?
6. De ser así, que valoración fai de ese proceso?
7. Que plans alternativos pensa desenvolver a Xunta de Galicia para minimizar un
posible impacto negativo na empresa Barreras, e as súas auxiliares, da saída do
capital da mesma de PEMEX?

Pazo do Parlamento, 04 de marzo de 2019
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Asdo.: Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/03/2019 10:03:59
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 05/03/2019 10:04:05
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Á MESA DO PARLAMENTO

Flora Miranda Pena, deputada do Grupo Parlamentar 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.

O Servizo Galego de Saúde padece un grave problema de xestión de persoal no
entorno da Atención Primaria de Saúde e nomeadamente nos Puntos de Atención
Continuada. Isto é consecuencia de anos de mala xestión, de maltrato de
profesionais formadas e de falta de programación e vontade política na defensa
da sanidade pública.
Sen ir máis lonxe, o Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo viviu o
pasado sábado, dous de marzo, un novo colapso asistencial tralo traslado dun dos
catro efectivos médicos para substituír unha ausencia no PAC de Moaña desde as
15 horas do propio sábado ata as 8 am do domingo. Neste tempo, con só tres
médicas/os no propio PAC de Vigo, a situación asistencial foi de franca
sobrecarga con máis de dúas horas de demora na atención de pacientes, que se
acumulaban na sá de agarda. Isto suscitou malestar entre as persoas usuarias, que
chegaron a ser trinta en espera de ser atendidas.
As propias profesionais advertían ás persoas usuarias desa situación, que ademais
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de demoras asistenciais redundaba nun severo malestar laboral, como é tónica
habitual no entorno da Atención Primaria do SERGAS, especialmente na área de
Vigo (lembremos que ten un orzamento en torno a un 11%, inferior ao precario
12.6% galego e moi lonxe do recomendable 25% sobre o total sanitario).
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Ademais do acontecido no PAC de Vigo o día 2, o PAC de Cangas tamén
rexistrou unha ausencia non substituída o domingo 3 en horario nocturno, de
modo que a cobertura se efectuou cun único efectivo médico, cando a dotación
basal é de dous. Esta situación non é extraordinaria, senón que aconteceu de
modo perigosamente común nos últimos tempos en diversos PACs no territorio
galego.
Cómpre lembrar neste contexto a gravísima consecuencia que tivo sobre a saúde
dun paciente no PAC da Estrada a ausencia dun efectivo médico o pasado verán.
Á marxe desta situación conxuntural indebida cómpre lembrar tamén a situación
de sobrecarga crónica nos PACs de dotación menor e/ou máis periféricos, como
os que teñen necesidade de realizar moitas saídas a emerxencias ou longos
traslados ao Hospital de referencia (véxase, por exemplo, a demanda social no
PAC de Curtis neste aspecto).
Dita situación non só compromete a atención digna para as persoas enfermas,
senón que induce ás profesionais a desenvolver o seu traballo cunha sobrecarga
emocional e laboral impropia dun servizo de saúde, condicionando cadros de
estrés laboral, fomentando a precariedade, incrementando o malestar e
redundando nunha dinámica de maltrato profesional que non contribúe na
búsqueda de solucións ao grave problema de dotación de persoal médico.
Estas e estes profesionais levan meses consensuando e reivindicando melloras
básicas no que respecta á definición e cómputo da súa xornada laboral, á súa
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protección de riscos laborais, á dotación de persoal mínimo, ao dereito ao cobro
de complementos estipulados e, en definitiva, a un trato digno pola
Administración Sanitaria.
Por este motivo, a deputada que subscribe presenta a seguinte Pregunta:
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-Ten previsto o Servizo Galego de Saúde, co ánimo de normalizar a asistencia
nos Puntos de Atención Continuada, atender ás necesidades e demandas
profesionais e laborais dos e das profesionais destes dispositivos, claramente
definidas e consensuadas polo colectivo?

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2019.

Asdo.: Flora Maria Miranda Pena
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Flora María Miranda Pena na data 05/03/2019 12:53:31
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa ás medidas a tomar para garantir a continuidade do
servizo de axuda no fogar no concello de Forcarei.

Estes días estamos a ver como no concello de Forcarei se manifestan as 18
traballadoras do servizo de axuda no fogar, reclamando a continuidade dun servizo
público esencial que ven ameazado de peche.
Esta problemática arranca no ano 2016, cando se permitiu ao xerente de
Servizos Sociais á Comunidade SL, Nonito Crespo, marchar sen cumprir o contrato, con
débedas ás traballadoras e sen unha soa penalización a través do prego de contratación.
Permitiuse así mesmo que marchara coa fianza do 5% sobre o valor total do contrato
deixando débedas con traballadoras e seguridade social.
No ano 2016, tras meses de tardanzas nos cobros por parte das traballadoras
adxudicouse de novo o servizo a Serinter Sl, empresa á que as débedas herdadas da
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anterior concesionaria levaron a unha situación de inviabilidade económica, de novo
cunha alcaldía que non fixo ningunha labor de control administrativo, deixando ás
traballadoras indefensas e sen cobrar de novo.
Esta empresa, á finalización do contrato en Agosto de 2018 solicitou a
finalización da concesión, retendo a alcaldía incomprensiblemente a unha empresa en
1
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quebra técnica, en concurso de acredores até Novembro, onde grazas á presión do BNG
e traballadoras se licita de novo o servizo.
Son meses de atrasos inxustificábeis, tan só explicábeis dende a inoperancia do
Goberno municipal de Forcarei e que fan que a Asociación de Empresarios de Servizos
Sociais e Axuda a Domicilio de Galiza puxera en aviso @s seus/súas asociad@s da
situación do concello.
Todas estas actuacións van en contra e supón o incumprimento do protocolo da
inspección de servizos sociais sobre as entidades prestadoras de servizos sociais que
desenvolven o servizo de axuda no fogar en Galiza, da propia Xunta de Galicia (2012)
onde, entre outros extremos a comprobar nos cumprimentos empresariais, se debe esixir
os TC2, contratos, substitucións de baixas etc..., o que, obviamente, non se fixo no
concello de Forcarei.
Esta mala fe nas actuacións, este desastre organizativo, así como a inseguridade
financeira fixo que en novembro á licitación só se presentara unha empresa,
renunciando a formalizar o contrato tras comprobar a débeda.
É polo tanto a situación actual preocupante en Forcarei, cunhas traballadoras
suxeitas a un ERE que se fará efectivo antes do día 15 de Marzo e sen empresa que
queira asumir o servizo, cun concello que non quere asumir a xestión directa.
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É unha quebra técnica do servizo de axuda no fogar en Forcarei, que vai deixar
dependentes sen atención pola incapacidade da alcaldía para asumir un servizo
obrigatorio e esencial por lei.
A asistencia aos servizos sociais é unha obriga da administración autonómica
cedida aos concellos de Galicia, pero que é básica e de obrigada prestación.

2
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A lei 27/2013 de 27 de Decembro de Racionalización e sostibilidade da
administración local modifica o apartado 2 do artigo 25 da lei de Bases do Réxime
local, atribuíndolle aos concellos a “avaliación e información de situacións de
necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión
social.”
A maiores abunda a lei 13/2008 do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia
nesta obrigatoriedade de prestación polos concellos de Galicia, establecendo no capítulo
II, competencias das administracións públicas, artigo 61 a atribución aos concellos da
“creación, a xestión e o mantemento dos servizos sociais comunitarios básicos”, polo
que a NON prestación do servizo por parte do concello é contrario á obrigatoriedade
normativa, debendo en caso necesario solicitar a dispensa do mesmo.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
-Que actuacións ten realizado o Goberno galego para evitar que @s veciñ@s de
Forcarei vexan deteriorado o servizo de axuda no fogar ou queden sen el?
-Cales vai realizar para esixirlle ao concello de Forcarei a prestación do servizo
de axuda no fogar, que como básica ten a obriga de prestar, sen que signifique ningún
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empeoramento no servizo que veñen recibindo, e coa subrogación do persoal que o ven
prestando até agora?
-Ten solicitado a dispensa solicitada o concello de Forcarei de prestar o servizo?
De ser así en que data? E cal foi a contestación da Xunta?

3
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-Que seguimento e fiscalización das empresas e do concello de Forcarei ten
realizado a Xunta de Galiza para facer seguimento da prestación do servizo do fogar?
-Que inspeccións ten realizadas ?
-Ten aberto algún expediente sancionador?
-Ten imposto algunha sanción?

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2019

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
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:

María Montserrat Prado Cores na data 05/03/2019 13:05:41

Ana Pontón Mondelo na data 05/03/2019 13:05:45

4

152610

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

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/03/2019 13:05:47

Olalla Rodil Fernández na data 05/03/2019 13:05:48

Noa Presas Bergantiños na data 05/03/2019 13:05:50
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Xosé Luis Bará Torres na data 05/03/2019 13:05:52
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral na Comisión 5.ª

Segundo os últimos datos publicados pola Enquisa Nacional de Saúde de España,
en Galicia un 34,6% de nenos e nenas sofren de obesidade infantil e sobrepeso, o
que fai que nos situemos por enriba da media española como unha das
comunidades nas que máis incide esta enfermidade. Unha enfermidade que debe
ser tratada dende diferentes puntos de vista, tanto a nivel sanitario como no
ámbito sociocultural, no que cada vez se está a evidenciar máis que o risco de
sufrir obesidade tamén ven marcado polas condicións materiais de vida, sendo o
empobrecemento un factor determinante na alimentación.
Dende a Organización Mundial da Saúde, estase a poñer o foco na obesidade
infantil, xa que a obesidade é unha enfermidade que se asocia con outras
enfermidades crónicas, como as cardiovasculares, psicolóxicas ou de diabetes e
cuxa prevalencia fai imprescindible que sexa tratada como un problema de saúde
pública.
O Plan Xermola foi publicado no ano 2013 co obxectivo de diminuír a
prevalencia da obesidade na poboación infantil e xuvenil, mellorando o patrón
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alimentario e de actividade física como principais determinantes desta patoloxía.
Seis anos despois, os datos non melloran e a Xunta de Galicia non fai un balance
e avaliación sobre o grao de cumprimento do Plan e incidencia do mesmo. Todo
isto nun contexto no que as consecuencias dos recortes sanitarios comezan a
facer estragos no propio sistema.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
Preguntas para a súa resposta oral na Comisión 5.ª
-

Que valoración fai o Goberno sobre a incidencia do Plan Xermola?

-

Cal é o grao de cumprimento de dito Plan?

-

Cal foi o orzamento dedicado para darlle cumprimento ao Plan?

-

Cales son as iniciativas que ten realizado a Xunta de Galicia en relación a
esta enfermidade tanto no ámbito sanitario como no aspecto social?

-

Que campañas ten levado a cabo Xunta de Galicia para a formación en
hábitos saudables?

-

Que supervisión realiza a Xunta de Galicia sobre os menús nos centros
públicos?

-

Ten pensado a Xunta de Galicia a implantación dun plan piloto para poñer
na práctica a materia de enfermería escolar?

-

Ten feito a Xunta de Galicia algún estudo sobre a relación entre a pobreza
infantil e o estado nutricional das nenas e nenos galegos?

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:
Eva Solla Fernández na data 06/03/2019 10:01:05
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Á Mesa do Parlamento
Abel Losada Álvarez e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.

calidade e asegurar a sustentabilidade do sistema de protección social.
Nun contexto de desaceleración do crecemento exportador no conxunto de
España, a economía de Galicia mantivo no ano 2018 un ritmo exportador
destacado. Mentres en España as exportacións xa medran por baixo da media da
zona euro ou da UE, en Galicia seguen a medrar por riba deses espazos
económicos.
No ano 2018, o crecemento das exportacións galegas foi dun un 4,9 %, inferior ó
do ano anterior, pero superou a media da UE e do conxunto de España, que
quedou no 3,2 %. Este bo resultado débese sobre todo ao dinamismo exportador
do sector da automoción, mentres que o sector téxtil presenta un lixeiro descenso.
Este bo balance exportador no último ano, presenta na nosa opinión, un dato que
nos parece negativo e extremadamente importante; o do número de empresas
exportadoras. Aínda que o seu número medrou nun 8,1 %, o conxunto de España
acadou o 26,5%, unha intensidade tres veces maior.
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Así, para igualar o peso que temos no PIB de España precisamos incorporar máis
de 3.000 novas empresas exportadoras, de xeito especial fóra da UE e cara os
países emerxentes. Este horizonte significa incrementar o número de empresas
exportadoras nun 40 %.
A acción pública da Xunta de Galicia neste ámbito é na opinión dos socialistas
relativamente escasa e pouco coordinada, centrada na publicidade e na
propaganda e con déficits moi importantes no apoio directo as empresa,
especialmente as Pemes.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para
o seu debate en Comisión:
1. Considera a Xunta de Galicia que incrementar o número de empresas
exportadoras debería de ser un obxectivo fundamental nas políticas de apoio
empresarial?
2. Ten avaliado nos últimos anos o IGAPE os resultados obtidos polos seus
programas de internacionalización?
3. De ser así, cal ten sido o resultado de esa avaliación?
4. Ten feito o IGAPE unha avaliación dos resultados en termos de incorporación
de novas empresas aos mercados internacionais?
5. Detectouse algún problema de funcionamento e operatividade nestes
programas?

Pazo do Parlamento, 04 de marzo de 2019
Asdo.: Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/03/2019 10:39:13
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/03/2019 10:39:19
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Á Mesa do Parlamento
Abel Losada Álvarez e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
Na lexislatura do rural, anunciada polo presidente Feijóo no seu discurso de
investidura en 2016, os problemas que atopan os cidadás que queren seguir
vivindo e traballando nese rural son moi numerosos, e na nosa opinión as accións
da Xunta de Galicia para axudalos escasas e fallas de coordinación.
No caso das actividades económicas no sector primario, o sector gandeiro
presenta problemas específicos; ademais das dificultades para acadar
explotacións con un tamaño competitivo na economía globalizada, hai outros
vinculados a enerxía e as dispoñibilidade das TIC.
Cando estas explotacións, fundamentalmente lácteas, pretenden ampliar o seu
tamaño para competir mellor, atópanse cunha obvia necesidade de mellorar o seu
subministro enerxético, incrementando a calidade do mesmo e a potencia
contratada.
Cando estas explotacións solicitan as empresas subministradoras unha ampliación
de potencia no seu subministro eléctrico para mellorar e tecnificar os seus
procesos produtivos, atópanse con demandas económicas desmesuradas por parte
das empresas eléctricas.
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Trátase de desenvolver proxectos de mellora no subministro imprescindibles para
a viabilidade e crecemento das empresas, pero a súa contía fai que as Pemes
agrogandeiras de Galicia non podan asumilo, sen poñer en risco a propia
viabilidade da explotación.
Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para
o seu debate en Comisión:
1. É consciente a Xunta de Galicia dos problemas de custo nas melloras no seu
subministro eléctrico que teñen que afrontar as Pemes agrogandeiras?
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2. Ten desenvolvido a administración autonómica algunha estratexia concreta de
negociación coas empresas subministradoras de electricidade para diminuír eses
custes?
3. Cree a Xunta de Galicia que se está a cumprir o deber de servicio esencial do
subministro eléctrico neste casos?
4. Ten desenvolvido a Xunta de Galicia algunha liña de axudas para estas
empresas agrogandeiras que precisan melloras no seu subministro enerxético?
Pazo do Parlamento, 04 de marzo de 2019
Asdo.: Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/03/2019 10:40:06
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/03/2019 10:40:11

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
152617

Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, deputadas pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8ª.
Unha vez máis o furtivismo é protagonista das preocupacións das persoas galegas
que viven do mar, neste caso trátase da Organización de Produtores de Mexillón
de Galicia, OPMEGA, a cal transmitiu ao noso Grupo Parlamentario a súa
preocupación ante os roubos, cada vez máis frecuentes, que se producen nos
polígonos de bateas.
Así, en datas recentes produciuse o roubo de 100 cordas de fazula, en dúas bateas
na ría de Arousa, máis en concreto en Vilaxoán, soamente dous meses despois de
sufrir un roubo similar. Como consecuencia presentáronse as correspondentes
denuncias ante a Policía Nacional. Lamentan, non obstante, que as denuncias non
sempre se producen e os responsables quedan impunes.
Estes roubos, afectan a todos os polígonos bateeiros e o prexuízo económico é
moi importante, xa que poden implicar a perda da colleita enteira, o que supón
anos enteiros de traballo. É unha situación realmente preocupante, por iso é
necesario concienciar á Administración e a todo o sector para erradicar de
maneira definitiva estas prácticas, lamentablemente cada vez máis habituais.
As actuacións inmediatas que se levarán a cabo por parte de OPMEGA consisten
na intensificación de vixilancia nos polígonos, pero precisan doutras medidas que
impliquen a actuación do Goberno galego nestes labores de vixilancia, xa sexa a
través do reforzo de ferramentas ou da dotación de máis persoal destinado a
salvagardar os intereses dos mexilloeiros.
Por iso as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Coñece o Goberno galego os problemas de furtivismo que denuncia a
Organización de Produtores de Mexillón de Galicia?
2ª) Coñece o Goberno galego o alcance real dos roubos sufridos?
3ª) Vai levar a cabo algún tipo de medida para evitar as graves consecuencias que
están a ocasionar ao sector bateeiro, se for o caso, cando?
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Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 06/03/2019 10:45:01
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Patricia Otero Rodríguez na data 06/03/2019 10:45:13
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Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, Francisco Casal Vidal, Davide Rodríguez Estévez,
Paula Vázquez Verao, Luca Chao Pérez e Anxeles Cuña Bóveda, deputados 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 6.ª

A Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia publicou no Diario
Oficial de Galicia, o 6 de febreiro de 2012, a través dunha resolución do 15 de
decembro de 2011, o sometemento a información pública a autorización
administrativa, aprobación do proxecto de execución, declaración de utilidade
pública, inclusión no réxime especial de produción de enerxía eléctrica,
aprobación do estudo de impacto ambiental, e do proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal, das instalacións relativas ao parque eólico Sasdónigas, fase II
(expediente LU-11/125-EOL) promovido por

a empresa NORVENTO,

inicialmente Norvento SL, posteriormente Norvento Sasdónigas SL e agora
Norvento Estelo SLU.
Este parque eólico no concello de Mondoñedo, que é un só, inda que dividido en
dúas fases, volve, como xa fixo a Mina de Touro, a afectar a un ben patrimonio
cultural, segundo a Lei 5/2016 da Lei de patrimonio cultural de Galicia, ademais
declarado Patrimonio da Humanidade desde o ano 2015, como é o Camiño do
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Norte do Camiño de Santiago.
Ademais, afectou a unha empedrada feito en pedra seca, Preto da Subestación,
afectación do camiño real a Betanzos-Ferrol. A parcela está pechada sobre si con
pedra seca (elemento declarado patrimonio da humanidade) e está empedrada e
documentada do século XVIII, tamén afecta a un muro con pedra en seco. Tamén
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afectou ás neveiras no Monte da Costa, elemento singular de Mondoñedo, ao
pasarlle unha pista por riba, afección tamén a un campamento romano coñecido
como xacemento de Cavana de Vella e documentado como GA 27030035 Castra
Aestiva, no que a propia empresa Norvento, parte interesada, fai unhas sondaxes
arqueolóxicas nas que determina que non existe tal xacemento arqueolóxico nin
campamento romano senón que é un elemento propio do aproveitamento
tradicional dos terreos do monte, no que ademais se atopou unha moeda romana,
e da que non consta que se vaia facer ningunha intervención máis.
O parque eólico mal chamado Sasdónigas, provocou desfeitas no trazado do
Camiño do Norte, que ademais xa provocara as mobilizacións da veciñanza
cando as obras dos viais e os aeroxeradores, empezaran no mes de outubro, sen
resolverse os recursos de alzada que se interpuxeran contra o mesmo.
A empresa Norvento que nun primeiro momento optara pola colaboración coa
veciñanza mostrou despois a verdadeira cara, acudindo á vía expropiatoria, e
ofrecendo prezos irrisorios ás propietarias afectadas e ás comunidades de montes
veciñais.
A Xunta de Galicia, eliminou o requisito da prevalencia, que beneficia ás grandes
empresas multinacionais, Naturgy, Enel Green Power e Capital Energy e á
empresa galega Norvento. A saída viable para compatibilizar os parques eólicos
e as actividades gandeiro- agrícolas- e de aproveitamento dos montes veciñais en
man común, non é deixar as persoas propietarias sen terras, mediante a vía da
declaración de utilidade pública, bastante difusa nestes casos, senón potenciar a
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participación dos axentes locais vía cooperativas de propietarios de terras, e non
beneficiar aos grandes monopolios, e sobre todo facilitar a repercusión destes
parques eólicos na vida económica das persoas ás que afecta e nos concellos nos
que se asenta.
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Ademais, informes preceptivos como o de Augas de Galicia, chegaron máis
tarde do que sinala a lei nestes casos, que esixe que antes de publicarse a
resolución que da publicidade á aprobación do proxecto deben estar feitos e
remitidos os mesmos.
A Lei de Expropiación Forzosa, nas garantías xurisdicionais di no artigo 124 que
ninguén pode ser expropiado salvo que concorran causas de utilidade publica ou
interese social e previa a correspondente indemnización e segundo o disposto nas
leis.
As expropiacións teñen que cumprir os requisitos establecidos na lei. Así, nos
artigos 17 e seguintes, concrétase o deber de facer unha relación concreta e
individualizada dos bens ou dereitos a expropiar pola beneficiaria da
expropiación, neste caso Norvento. A relación contempla as relacións das
persoas propietarias, e ábrese información publica mínimo 15 días, as persoas
poden facer alegacións, e inda despois téñense que resolver estas alegacións por
período de 20 días, sobre a necesidade de ocupación.
Ademais, contempla o artigo 22 que contra este acordo da necesaria ocupación
darase recurso de alzada, que é de 10 días desde a notificación persoal ou ben nos
boletíns oficiais, para a interposición do mesmo e 20 para a resolución. Se hai
propietarios descoñecidos, como pasou neste procedemento hai que facer as
actuacións necesarias tendentes á identificación das propietarias, a fin de que
comparezan e aleguen o que teñan por conveniente, non sendo posible a
ocupación dos terreos mentres estas comunicacións e averiguacións non se leven
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a cabo.
A interposición do recurso de alzada ten EFECTOS SUSPENSIVOS ata que se
dite resolución expresa. Por tanto, o comezo das obras sen contestar á veciñanza
foi un acto ilegal e vulnerando os dereitos esenciais nos procedementos
expropiatorios, e con indefensión posto que se produciu a ocupación dos terreos
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sen ter título habilitante para elo, xa que non se levaran a cabo os trámites de
levantamento de actas previas á ocupación cos necesarios requisitos procesuais e
de fondo neste tipo de actuacións.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de EN MAREA presenta as seguintes
Preguntas para a súa resposta oral na Comisión 6.ª
1.- Considera a Xunta que un parque eólico é máis importante que a terra que da
de comer á veciñanza, sustento das familias?
2.- Segundo a Xunta, que beneficios vai traer esta ampliación do parque eólico
das Sasdónigas as xentes de Mondoñedo?
3.- Por que permite a Xunta o fraccionamento dun mesmo parque eólico en dous?
Con que finalidade?
4.- Sabe a Xunta se se incumpriron os dereitos das persoas afectadas polas
expropiacións no caso do parque as Sasdónigas? E no caso de Sasdónigas Fase
II?
5.- Considera

a Xunta que se deber facer unha ocupación sen cumprir o

establecido na lei de expropiación forzosa? Actúa a Xunta ao marxe da lei da
que tanto presume noutras ocasións?
6.- Considera a Xunta que se poden invadir propiedades alleas sen contestar as
alegacións?

A veciñanza de Mondoñedo

considera á Xunta “ocupa”, pola

ocupación ilegal dos terreos para esta construción, que opinión lle merece esta
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consideración?
7.- Considera a Xunta que se pode provocar indefensión á veciñanza quitándolle
o seu medio de vida ás persoas sen cumprir nin tan sequera os requisitos que
marca a lei? Considera a Xunta que é mellor un eólico que beneficia a unha
empresa ou un monte que xere beneficio para moitas persoas?
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8.- Considera a Xunta que unha empresa interesada pode facer un informe
obxectivo sobre a afección ao patrimonio arqueolóxico poñendo en risco a
viabilidade do parque eólico que trata de levar a cabo?
9.- Considera a Xunta que se pode por en perigo o patrimonio cultural
emblemático de Galicia, Patrimonio da Humanidade como é o Camiño do Norte
de Santiago?
10.- Que opinión lle merece a Xunta a prevalencia sempre dos parques eólicos
fronte aos Montes Veciñais en Man Común?
11.- Coñece a Xunta os contratos leoninos aos que obriga a asinar a empresa
Norvento nas expropiacións? Sabe a Xunta canto tardan en pagar? Permitirá a
Xunta que o concello de Mondoñedo se quede cos terreos dos particulares, unha
vez rematado o período de contrato, pola vía da porta de atrás, como pasou en
Abadín?
Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Francisco Casal Vidal
Davide Rodríguez Estévez
Paula Vázquez Verao
Luca Chao Pérez
Anxeles Cuña Bóveda
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Deputadas e deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Luis Villares Naveira na data 06/03/2019 10:56:48

Francisco Casal Vidal na data 06/03/2019 10:56:57

David Rodríguez Estévez na data 06/03/2019 10:57:05

Paula Vázquez Verao na data 06/03/2019 10:57:20

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 06/03/2019 10:57:30
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Luca Chao Pérez na data 06/03/2019 10:57:34
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 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.
O Goberno da Xunta de Galicia hai anos que prometía o arranxo integral da
estrada autonómica PO-234 (expropiacións incluídas), no concello de Ponte
Caldelas. Ata chegou a confirmar que a execución se faría por fases comezando
polo tramo dende Ponte Caldelas a Laxoso, o máis perigoso por incluír varias
curvas cegas e no que se asenta un maior volume de poboación. Por esta estrada
pasan diariamente numerosos vehículos e ata o autobús escolar, vehículos que,
polo seu volume, vense obrigados a invadir o carril contrario, provocando
accidentes e poñendo en perigo a integridade da veciñanza que, reiteradamente,
ten reclamado a ampliación da calzada nuns sete metros e unha senda peonil nun
lateral no pobo de Laxoso.
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Ocorreu que na última campaña de eleccións autonómicas a conselleira de
Infraestruturas anunciaba que comezarían polo tramo entre Cerdedo-Cotobade e
Ponte Caldelas, estrada PO-230, con tráficos moi inferiores e sen ningún
accidente rexistrado nos últimos anos. A propia conselleira xustificábao estes días
manifestando que vai ser o Concello de Cerdedo-Cotobade o que asuma o custo
das expropiacións mediante a firma dun convenio, “unha fórmula de colaboración
idéntica a do Concello de Ponte Caldelas”, dixo, xa que logo, da execución
encargarase a Consellería e co obxectivo de licitar as obras nas vindeiras
semanas.
Respecto da PO-234 comezouse cun procedemento de expropiación que amosou
dificultades na identificación das parcelas, polo que o Concello de Ponte Caldelas
propuxo un convenio no que asumiría o pago de ata un máximo de 40.000 euros
para compensar á Xunta de Galicia polas expropiacións desta estrada autonómica,
proposta de convenio do que aínda nada se sabe pero que, segundo o que se acaba
de explicar, gustou á conselleira. Mais, a día de hoxe, o convenio proposto polo
Concello de Ponte Caldelas hai xa máis de dous anos para o arranxo integral da
estrada e que abrangue 74 propiedades, segundo a relación contida no proxecto de
expropiacións aprobada pola propia Xunta o pasado mes de decembro, segue sen
se asinar.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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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. Considera o Goberno da Xunta de Galicia que se debería dar máxima
prioridade ao arranxo da estrada PO-234, no concello de Ponte Caldelas?
2. Vai aceptar o Goberno a proposta adicional formulada polo Concello de
Ponte Caldelas para construír, simultaneamente á segunda fase das obras,
unha senda peonil-ciclista entre o pobo de Laxoso e Ponte Caldelas?
3. Se a resposta anterior fose positiva, vai utilizar o Goberno a mesma
fórmula que na primeira fase desta estrada en Augasantas (concello de
Cerdedo-Cotobade)?
4. Elixe o Goberno as estradas autonómicas a arranxar en función da súa cor
política, provocando así un trato discriminatorio?

Pazo do Parlamento, 06 de marzo de 2019
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/03/2019 11:12:25
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 06/03/2019 11:12:32
María Luisa Pierres López na data 06/03/2019 11:12:37
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Á Mesa do Parlamento

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, 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 1ª.
No “Informe sobre os procesos de reordenación de entidades instrumentais do
sector público autonómico de Galicia”, do que deu conta o Consello da Xunta do
pasado 17 de xaneiro de 2019 e con datos actualizados no primeiro semestre de
2017, recóllese un aforro en materia de persoal entre os tres plans de
reordenación por importe de 27.286.386,73 euros, o que representa o 34 % do
total do aforro cuantificado. Nos datos de incremento de postos amortizados,
faise referencia a un total de 642 en 2016 e de 644 en 2017.
Ante esta confusa exposición de datos no devandito informe e polo impacto que
estas amortizacións de postos de traballo puidera ter sobre a calidade dos servizos
públicos afectados, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta:

Cal é concretamente a relación e o custo dos postos amortizados durante a
aplicación dos tres plans desenvolvidos para a reordenación dos entes
instrumentais autonómicos?
Pazo do Parlamento, 4 de marzo de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/03/2019 11:38:14
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/03/2019 11:38:23
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/03/2019 11:38:29
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/03/2019 11:38:37
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Á Mesa do Parlamento

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, 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.
No “Informe sobre os procesos de reordenación de entidades instrumentais do
sector público autonómico de Galicia”, do que deu conta o Consello da Xunta do
pasado 17 de xaneiro de 2019 e con datos actualizados no primeiro semestre de
2017, recóllese un aforro en materia de persoal entre os tres plans de
reordenación por importe de 27.286.386,73 euros, o que representa o 34 % do
total do aforro cuantificado. Nos datos de incremento de postos amortizados,
faise referencia a un total de 642 en 2016 e de 644 en 2017.
Ante esta confusa exposición de datos no devandito informe e polo impacto que
estas amortizacións de postos de traballo puidera ter sobre a calidade dos servizos
públicos afectados, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta:

Cal é concretamente a relación e o custo dos postos amortizados durante a
aplicación dos tres plans desenvolvidos para a reordenación dos entes
instrumentais autonómicos?
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Pazo do Parlamento, 4 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/03/2019 11:39:03
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/03/2019 11:39:13
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/03/2019 11:39:20
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Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, Francisco Casal Vidal, Davide Rodríguez Estévez,
Paula Vázquez Verao, Luca Chao Pérez e Anxeles Cuña Bóveda, deputados 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 6.ª

A Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia publicou no Diario
Oficial de Galicia, o 6 de febreiro de 2012, a través dunha resolución, do 15 de
decembro de 2011, o

sometemento a información pública a autorización

administrativa, aprobación do proxecto de execución, declaración de utilidade
pública, inclusión no réxime especial de produción de enerxía eléctrica,
aprobación do estudo de impacto ambiental, e do proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal, das instalacións relativas ao parque eólico Sasdónigas, fase II
(Expediente LU-11/125-EOL) promovido por NORVENTO.
Este parque eólico no concello de Mondoñedo, que é un só, inda que dividido en
dúas fases, volve, como xa fixo a Mina de Touro, a afectar a un ben patrimonio
cultural, segundo a Lei 5/2016 da Lei de patrimonio cultural de Galicia, ademais
declarado Patrimonio da Humanidade desde o ano 2015, como é o Camiño do
Norte do Camiño de Santiago.
O parque eólico mal chamado Sasdónigas, provocou desfeitas no trazado do
Camiño do Norte, que ademais xa provocara as mobilizacións da veciñanza
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cando as obras dos viais e os aeroxeradores, empezaran no mes de outubro, sen
resolverse os recursos de alzada que se interpuxeran contra o mesmo. De feito
constan denuncias realizadas ante a Fiscalía Provincial de Lugo do mes de
febreiro de 2019, e ante a Xefatura Territorial da Consellería de Economía,
Emprego e Industria, na Xefatura Territorial da Delegación de Lugo nas que se
constata a realización de traballos sen permiso por parte da empresa Norvento e
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sen a presencia das persoas afectadas e das autoridades municipais no
levantamento de actas previas á ocupación. Estes traballos de delimitación, con
colocación de estacas nas fincas fixéronse sen contar cos medios, permisos, e a
presencia das persoas afectadas, e sen identificación das persoas actuantes en
representación

da

empresa,

e

coa

conivencia

cos

representantes

da

Administración autonómica, que deberían velar polo cumprimento estrito da
legalidade vixente e do procedemento administrativo e que tampouco fixeron
nada para salvagardar os dereitos de todas as partes implicadas.
A Xunta inda non resolvera estes recursos de alzada, que paralizan a vía
administrativa, inda que non polo visto as máquinas, que mandadas poden facer o
que lles dea a gana co beneplácito das autoridades, Xunta e Concello, e este
último ademais non pode dar licencia de obras mentres estes recursos pendan de
resolución segundo a Lei de Expropiación Forzosa.
A veciñanza requiriu a presenza da Garda Civil e dos Servizos de protección da
Natureza- SEPRONA- por entender que non tiñan os permisos necesarios para
comezar as obras, e menos sen terse comunicado á veciñanza, autoridades,
persoas propietarias das parcelas afectadas, presidencia dos MVMC, etc..
A denuncia deu lugar ás dilixencias previas do procedemento abreviado
406/2018 na que se solicitaba un informe dos feitos ao SEPRONA, e que se
remitiron despois de realizado ao xulgado de Instancia e Instrución nº 1 de
Mondoñedo.
A empresa promotora do eólico, Norvento, apegouse as condicións do Convenio
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Doing Business, que ofrece vantaxes fiscais ás empresas que se asenten en
determinados concellos (que teñen que estar adscritos a este convenio e que
tamén reporta vantaxes para eles), sempre e cando se creen determinados postos
de traballo. Evidentemente estes postos teñen que ter relevancia, e ser duradeiros,
se estamos a falar de contratos parciais e de duración determinada, para as
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empresas é moi fácil esta creación, sen que se fiscalice realmente se estamos a
falar de creación de emprego de calidade.
A Xunta mentres aprobaba un plan para a mellora do Camiño de Santiago, no
ámbito daqueles proxectos e actuacións e promocións a levar a cabo antes da cita
do Xacobeo 2021.
As afectacións ao Camiño Norte son evidentes, á vista das fotografías que se
recollen.

Vemos xusto nesta imaxe un indicador do Camiño, co que a desfeita xa está
consumada, no que a paisaxismo respecta.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de EN MAREA presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6.ª
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1.- Sabe a Xunta a desfeita que a empresa Norvento leva a cabo no Concello de
Mondoñedo? Por que autorizou a Xunta un eólico en pleno paso polo Camiño do
Norte? Non chegaba co parque eólico que xa estaba feito?
2.- É coñecedora a Xunta que isto supón un grave problema de cara a
celebración do Xacobeo no 2021?

152634

3.- Que medidas vai tomar a Xunta en relación á empresa? Considera a Xunta a
posibilidade de facer unha vía alternativa para mellorar a seguridade das
peregrinas/os ao seu paso polo tramo afectado? De estar feita xa, por onde
discorre?
4.- É coñecedora a Xunta dos restos arqueolóxicos atopados no Castra Aestiva?
Fíxose polos organismos encargados da Xunta de Galicia algunha intervención
arqueolóxica máis no xacemento GA27030035? Comunicouse ao Consello da
Cultura de Galicia a existencia destes restos?
5.- É coñecedora a Comisión Técnica de Arqueoloxía da existencia destes restos?
Solicitouse á Xunta algún permiso para realizar escavacións? De ser así cales
foron os resultados do mesmo? Foi a Xunta quen levou a cabo as actuacións
neste xacemento, ou algún consello asesor da mesma autorizou ou interveu nas
mesmas? Participaron as universidades do SUG?
6.- Que medidas vai tomar a Xunta para garantir que non se dea unha destrución
inmediata do xacemento segundo o indicado no artigo 98 da Lei 5/2016? Que
intervencións a estes efectos levou a Consellería de Cultura ou vai levar para
preservar o xacemento?
Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Francisco Casal Vidal
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Davide Rodríguez Estévez
Paula Vázquez Verao
Luca Chao Pérez
Anxeles Cuña Bóveda
Deputadas e deputados do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 06/03/2019 11:53:35

Francisco Casal Vidal na data 06/03/2019 11:53:44

David Rodríguez Estévez na data 06/03/2019 11:53:51

Paula Vázquez Verao na data 06/03/2019 11:53:56

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 06/03/2019 11:53:59
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Luca Chao Pérez na data 06/03/2019 11:54:06
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Á Mesa do Parlamento
María Dolores Toja Suárez, José Manuel Pérez Seco e Abel Fermín Losada
Álvarez, 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 na
Comisión 6ª.
O 18 de novembro de 1992, a Consellería do Territorio e Obras Pública outorga
unha autorización administrativa previa para a transferencia da concesión dos
aproveitamentos hidroeléctricos dos que era titular Carburos Metálicos SA, a
favor de Ferroatlántica SL e Banesto Leasing SAF, baixo unha serie de
condicións que deberían de ser cumpridas polos cotitulares.
O 21 de marzo de 1994 dítase resolución definitiva aprobando a referida
transferencia e ordénase a súa inscrición no Rexistro de Augas de Galicia, baixo,
entre outras, as seguintes condicións:
O réxime de cotitularidade non poderá ser alterado sen previa e expresa
autorización administrativa.
Non poderán segregarse de Ferroatlántica SL as actividades de produción de
enerxía eléctrica e ferroaleacións polas centrais ás que se refire a autorización.
Como causa de extinción recóllese a perda por parte de Ferroatlántica SL, da súa
condición de cotitular dos aproveitamentos.
Contra a dita resolución definitiva a entidade mercantil Ferroatlántica presentou
recurso contencioso administrativo, sendo parte demandada a Dirección Xeral de
Obras Públicas (COTOP), o Concello de Cee e o Comité de Empresa de
Ferroatlántica. Recurso que foi desestimado por sentenza ditada pola Sala do
Contencioso-Administrativo do TSX de Galicia do 9 de maio de 1996,
confirmada por sentenza do TS do 15 de outubro de 2001.
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É necesario salientar da fundamentación xurídica da sentenza do TSX de Galicia
que:
- Ferroatlántica SA aceptou ca resolución previa as condicións impostas, ao non
recorrer a dita resolución.
- A finalidade da autorización definitiva é a comprobación do cumprimento das
ditas condicións.
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- A empresa ten a obriga de presentar un plan de viabilidade que garanta a
actividade das ferroaleacións.
O dito plan de viabilidade é consecuencia da necesidade de concretar e cumprir a
condición esencial consistente na non segregación das actividades de produción
de ferroaleacións e enerxía eléctrica.
Como consecuencia da proposta de ERTE presentada por Ferroatlántica nos
últimos días, cabe preguntarse o seguinte:
1ª) Solicitou o Goberno galego a presentación dun plan de viabilidade que
garanta a actividade das ferroaleacións, tal e como resulta da sentenza do TSX de
Galicia?
2ª) En caso positivo, cando, e cal é o seu contido?
3ª) Que medidas vai exixir o Goberno galego para dar cumprimento á sentenza
do TSX de Galicia?
Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 06/03/2019 12:04:59
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/03/2019 12:05:10
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/03/2019 12:05:19
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Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez, 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.
Corcubión conta cun edificio rehabilitado para o seu uso como centro de día
cunha capacidade para 25 persoas aproximadamente. A súa radicación é
inmellorable porque está no centro da localidade contando cunha correctísima
accesibilidade e proximidade ao centro de saúde da vila, así como o hospital de
Cee a tan só 1,5 km.
Desde o Concello, que leva investido no edificio en torno aos 300.000 euros, e
desde este grupo parlamentario foron varias as ocasións nas que se solicitou ao
Goberno un convenio para poñelo en funcionamento. Inexplicablemente a
resposta da Xunta sempre foi negativa, indicando a existencia dun centro de día
en Cabana e outro en Muros, ambos a unha distancia de aproximadamente 45
km, e con tempos de desprazamento de entre 50 minutos e unha hora e dez
minutos, ao que lle hai que engadir o tempo de volta.
Tamén a Camariñas lle foi rexeitado o apoio de financiamento conxunto por
parte do Goberno galego cando solicitou levar a cabo a construción dun centro de
día, ante a necesidade evidente, xa que a poboación camariñesa está moi
envellecida. Ante a negativa, o Goberno local, buscou apoios no ente provincial.
A resposta novamente remitiuse á dispoñibilidade existente noutros centros de
día na Comarca.
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Sorprende, enormemente, que a dous meses das eleccións municipais a
conselleira de Política Social anuncie a posta en marcha dun convenio de
colaboración para poñer en marcha un centro de día no Concello de Malpica,
localizado a 22 quilómetros do de Cabana.
Resulta, cando menos, preocupante, que a Xunta denegue a colaboración aos
concellos de Corcubión e Camariñas, indicando alternativas a case 50 km, e en
cambio as ofreza a Malpica a tan só 22 km. Por outro lado, hai que recordar que
nunha resposta escrita a este grupo parlamentario cando se solicitou a posta en
marcha do centro de día de Corcubión o Goberno sempre indicou que as
necesidades estaban cubertas.
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Isto lévanos a pensar que lonxe de valorar e sopesar a realidade social das
comarcas, e as necesidades dos galegos e galegas, a decisión vén motivada
unicamente por criterios políticos e partidistas, facendo unha vez máis un uso
indebido dos fondos e recursos públicos, e prexudicando gravemente a aqueles
concellos nos que non goberna o PP.
Por todo isto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas:
1ª) Cales son os motivos polos que Malpica é idóneo para poder asinar un
convenio de colaboración entre o Goberno galego e o Concello, para a posta en
funcionamento dun centro de día?
2ª) Cales son os motivos polos que Corcubión, cun centro de día construído, non
é idóneo para poder asinar un convenio de colaboración entre o Goberno galego e
o Concello, para a posta en funcionamento dun centro de día?
3ª) Cales son os motivos polos que Camariñas non é idóneo para poder asinar un
convenio de colaboración entre o Goberno galego e o Concello para a posta en
funcionamento dun centro de día?
4ª) Que actuacións vai levar a cabo o Goberno galego cos concellos de
Corcubión e Camariñas, para facilitar a apertura no caso de Corcubión do centro
de día xa construído?
5ª) Parécelle que discriminando aos concellos nos que non goberna o PP se fai un
uso axeitado dos recursos públicos?

Pazo do Parlamento, 5 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 06/03/2019 12:22:38
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Noela Blanco Rodríguez na data 06/03/2019 12:22:50
Julio Torrado Quintela na data 06/03/2019 12:22:56
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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
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, relativa ás medidas a tomar diante do ERTE da
empresa Bosch en Vigo que afecta a máis de 600 traballadores/as.

A empresa Bosch Service Solutions do sector de centros de chamadas está
ubicada en Vigo desde o ano 2003, ten un cadro de persoal de 1683 traballadores e
traballadoras, maioritariamente feminino (60%), sendo nun 55% persoal indefinido.
O resto son contratacións por obra e contratos de formación, o 3%. Ao cadro de
persoal hai que engadir unhas 350 persoas contratadas a través de Empresas de
Traballo Temporal.
Esta contratación por ETT non fai máis que contribuír a precarizar un sector
xa de por si precario, a media da xornada en Bosch é parcial de 35 horas, cun salario
bruto mensual medio de 900€ ao mes. O contrato estándar é por obra e servizo, que
permite despedir por diminución de volume na obra e só garante que o 50% do
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persoal sexa indefinido, sen ter en conta neste porcentaxe as contratacións por ETT
que fagan as empresas. Cabe destacar que estamos nun sector non temporal, a media
de antigüidade do persoal de Bosch é superior aos 6 anos.
O 60% do cadro de persoal de Bosch traballa para proxectos de Vodafone,
principalmente en 3 servizos: Soporte Técnico, Provisión (xestión de altas) e
1

152641

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

Reclamacións. Un 30% traballa para servizos de Orange e o resto noutros servizos:
Junkers, Repsol- Viesgo, Leaseplan...
A redución de carga de traballo por parte de Vodafone, motivada pola
deslocalización de parte dos servizos a Colombia e Exipto, e a presentación dun
ERE por parte desta empresa, provoca que se despidan, até o mes de marzo, a 200
persoas de ETT que traballaban nestes servizos.
Para o persoal de plantilla a empresa presenta un ERTE ata o 31 de xullo que
afectará, finalmente, a unhas 600 persoas con suspensións de entre 10 días ata dous
meses, dependendo do servizo e das tarefas que realicen.
En ningún momento por parte da empresa se intentou minimizar o impacto
nin as consecuencias da medida, tanto no número de persoal afectado como en
termos económicos. Tanto é así que tendo a empresa 98 vacantes no centro de Vigo
para servizos distintos de Vodafone négase a recolocar ao persoal indefinido
afectado polo ERTE alegando que non consideran que cumpre o perfil apropiado,
iniciando incluso campañas de contratación para persoal externo.
A empresa pechou o o período de consultas sen informar @s traballadores/as
de cal era a situación real, sen previsións certas, sen concrecións, sen documentación
completa e correcta... pretendendo que todas as repercusións sexan a costa d@s
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traballadores/as.
É unha evidencia que a decisión dos gobernos españois de liberalizar o sector
das telecomunicacións para facilitar o negocio do capital, e pasar de ser un servizo
público a considerarse un servizo de interese xeral, ten modificado profundamente
este sector fundamentalmente en cuestións como: o abandono e deterioro do servizo

2
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naqueles territorios que non son economicamente rendíbeis; o conseguinte
incremento da “fenda dixital” e a baixa calidade do servizo, a destrución de emprego
e a precariedade das condicións de traballo.
É unha constatación que o deseño, a dirección, a organización e a
planificación da actividade das telecomunicacións realízanse cada vez máis
afastadas do noso país, e ten como consecuencia deixar a Galiza sen un sector
estratéxico, en canto á toma de decisións e ao desenvolvemento económico e de
emprego. Un sistema de xestión cos centros de decisión noutros territorios conduce
a un descoñecemento da realidade económica, e mesmo física de Galiza, que se
traduce inevitabelmente nunha redución da cantidade e calidade do servizo, nun
atraso económico e tecnolóxico e na execución dunha política empresarial de
concentración e centralización tanto do persoal como da estrutura organizativa. A
consecuencia é o espolio dunha infraestrutura produtiva fundamental como é a das
telecomunicacións e a perda e deterioro de postos de traballo.
As persoas que residen en Galicia, traballan e tributan neste territorio, o
mesmo deben facer as empresas. O Goberno galego debe exercer a súa capacidade
de presión para evitar a deslocalización de servizos de atención ao cliente. Ás
compañías beneficiarias da explotación de recursos d servizos propios, deben
contribuír ao retorno industrial de servizos e emprego.
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O Goberno galego debe enviar un sinal claro e firme ás compañías que
contratan coa Xunta ou xestionan concesións administrativas ou servizos públicos.
Debe existir un retorno claro en Galicia, en forma de emprego no sector de servizos
ou no sector industrial. Non son admisibles os procesos de deslocalización mentres
@s galeg@s reciben cada vez peor servizo e no caso de atención @s clientes o

3
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galego é relegado ou directamente excluído. A capacidade da Xunta como
investidor, cliente ou como parte contratante, é innegable. Debe ser exercida con
plenitude.

Ante esta situación formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
1.- Que tipo de acción ou medida pensa realizar o goberno galego para que
Bosch manteña a totalidade dos postos de traballo en Vigo?
2.- O Goberno galego, en tanto que autoridade laboral competente, vai
realizar algunha xestión para garantir a protección efectiva dos dereitos laborais do
plantel de Bosch perante esta situación?
3.- Ten previsto manter algunha actuación para determinar a súa situación e
manter a súa actividade en Vigo?
4.- Vai solicitar a paralización do ERTE toda vez que o mesmo se levou a
cabo sen as garantías que establece a lexislación, a empezar por facilitar a totalidade
da información e afectación @s representantes d@s traballadores/as?

CSV: 9wLxd9cMu0
XxWy7F1Rk2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5.- Pensa desenvolver o goberno galego algún Plan concreto no sector dos
centros de chamadas para garantir o mantemento en Galiza dos postos de traballo?
Cal?
6.- Como valora a perda de dereitos lingüísticos d@s consumidores/as e
usuari@s galeg@s que se está a producir coa deslocalización continua dos centros
de chamadas?
4
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7.- Á vista dos numerosos problemas que se teñen producido en diversas
empresas de telemarketing en Galiza, ten previsto realizar algún estudo para analizar
a situación do sector así como as necesidades para garantir a súa viabilidade e o seu
futuro?

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019

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

María Montserrat Prado Cores na data 06/03/2019 12:52:36

Ana Pontón Mondelo na data 06/03/2019 12:52:41

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/03/2019 12:52:42
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Olalla Rodil Fernández na data 06/03/2019 12:52:43

Noa Presas Bergantiños na data 06/03/2019 12:52:44
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Xosé Luis Bará Torres na data 06/03/2019 12:52:46
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa Pierres
López, 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 na
Comisión 2ª.
As Fragas do Eume son un parque natural do norte de Galicia que foi creado o 30
de xullo de 1997 e protexe aproximadamente 9.100 ha. nas ribeiras do río Eume,
concretamente nos municipios de Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume e As
Pontes de García Rodríguez.
O acceso ás Fragas do Eume desde o concello de Pontedeume nos seus primeiros
quilómetros faise a través dunha estrada provincial (DP-6902) desde a parroquia
de Nogueirosa ata a parroquia de Ombre, no concello de Pontedeume, e foi
aglomerado e pintado non hai moito tempo, pero desde que remata a estrada
provincial ata que se accede a pé ao Mosteiro de Caaveiro pertence á Xunta de
Galicia, este ultimo tramo na actualidade atopase nun estado lamentable, cheo de
fochancas, polo que resulta imposible chegar en coche ata a ponte de Santa
Cristina que cruza o río Eume.
Non dá unha boa imaxe que un dos parques naturais máis importantes de Europa
teña uns accesos nesas condicións, condicións intransitables e lamentables polo
abandono do Goberno galego.
Por iso os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Coñece a Xunta de Galicia a situación na que se atopa a estrada que da acceso
ao Parque Natural Fragas do Eume desde a estrada provincial (DP-6902) ata a
ponte de Santa Cristina pola que se accede a pé ao mosteiro?
2ª) Ten previsto a Xunta de Galicia realizar o aglomerado e pintado da estrada
que dá acceso ao Parque Natural Fragas do Eume desde a estrada provincial (DP6902) ata a ponte de Santa Cristina pola que se accede a pé ao mosteiro, en caso
afirmativo, cal é o prazo?

Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/03/2019 12:58:31
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 06/03/2019 12:58:41
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María Luisa Pierres López na data 06/03/2019 12:58:48
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Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, Carmen Santos Queiruga e Paula Vázquez Verao
deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 1ª.

O 5 de marzo de 2019 soubemos, nunha resposta do Congreso a En Marea, que a
Xunta non solicitara xulgado do social para Lugo.
Despois da xuntanza da Comisión Mixta de Xustiza na que están presentes
membros da Xunta como do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, si que se
emitiran informes favorables a esta creación dun 4º xulgado do social pola carga
de traballo soportada e acumulada nos outros 3 xulgados do social de Lugo.
Nestes momentos descoñecemos cal foi a petición inicial, pois o Ministerio de
Xustiza responde que Non se pediu ningún xulgado do social para Lugo, o que
convirte de facto

a

esta cidade como

a gran discriminada, tanto

institucionalmente como xudicialmente co conseguinte prexuízo para a cidadanía
lucense.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1.ª
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1.- É certo que a Xunta de Galicia non solicitou a creación dun 4º xulgado para
Lugo, a pesar de contar cos informes favorables do TSXG sobre a carga de
traballo soportado? Por que?
2.- Que motivos impediron á Xunta non realizar esta solicitude?

152649

3.- Considera a Xunta que non existe necesidade real para desatascar os xulgados
do social de Lugo?
Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 06/03/2019 13:17:29
Carmen Santos Queiruga na data 06/03/2019 13:17:34
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Paula Vázquez Verao na data 06/03/2019 13:17:43
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Á MESA DO PARLAMENTO

Julia Torregrosa Sañudo, Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García,
deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, a ao
abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2.ª
Fai tempo que vimos lamentando o incremento abusivo dos alugueres. Os datos
que manexa o Observatorio da Vivenda da Xunta –elaborados a partir de case
30.000 contratos de vivenda– son arrepiantes. Dende o ano 2016 o importe
mensual medio dos contratos creceu un 31% na Coruña, un 27% en Vigo, un
15,3% en Santiago e un 21,5% en Pontevedra. Así non é de estrañar que moitas
familias teñan que renunciar a servizos básicos, como a calefacción en inverno
ou unha dieta saudable, para facer fronte ao aumento dos pagos da vivenda.

A subida dos prezos afecta principalmente aos menores de 35 anos, que en
moitos casos non contan con recursos suficientes nin para adquirir unha vivenda
nin para pagar os alugueres.

A pesar de todo, continúa habendo escaseza de pisos para alugar, polo que as
vivendas son ocupadas moi rapidamente, sen importar cal sexa o seu estado ou as
condicións que impoña o caseiro. Neste contexto, os abusos prodúcense con
frecuencia. Só na Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios das
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Rías Baixas atenderon en tres meses máis de 30 queixas relacionadas cos
alugueres.

Esta situación explica, en gran medida, que, en cidades como A Coruña e Vigo, o
mercado rexistrase dende mediados do ano pasado un incremento do número de
solicitantes de pisos de protección no Rexistro Único de Demandantes de
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Galicia. O problema é que, por culpa da neglixente política de vivenda da Xunta,
non hai pisos dabondo para satisfacer a demanda.

Cómpre, polo tanto, que as diferentes Administracións do Estado se coordinen
para regular o mercado inmobiliario e garantir alugueres accesibles.

Durante a breve lexislatura de Pedro Sánchez, Podemos tentou pactar unha
limitación dos prezos dos alugueres co Goberno, pero, á hora da verdade, ao
Partido Socialista treméronlle as pernas e botouse para atrás. Isto non pode
repetirse outra vez.

Con independencia da cor que vista o goberno que se forme despois do día 28 de
abril, ten que comprometerse co dereito á vivenda dunha maneira clara e urxente;
e iso, na actual conxuntura, pasa necesariamente pola limitación do prezo dos
alugueres.

Por todo o exposto, a deputada e os deputados asinantes presentan as seguintes
preguntas para a súa resposta oral na Comisión 2.ª.
 Que opinión lle merece á Xunta de Galicia a posibilidade de limitar o prezo
dos alugueres? Fixo algún estudo sobre como afectaría a medida ao acceso á
vivenda? Se non limita os prezos, que pensa facer para garantir a
accesibilidade das vivendas? Vai facer algo para limitar o prezo dos
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alugueres? Que? Pensa que se pode fixar á poboación no territorio sen
ofrecerlle vivendas a prezos razoables?

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019.

152652

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

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 06/03/2019 13:53:57

Marcos Cal Ogando na data 06/03/2019 13:54:05
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Antón Sánchez García na data 06/03/2019 13:54:13
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Á Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Aurelio Núñez
Centeno, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel Tellado
Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.

O Diario Oficial de Galicia publicou o pasado 11 de febreiro a resolución das axudas
dirixidas ao financiamento de programas que realizan entidades de iniciativa social. A
Xunta de Galicia incrementa nun 60% estas axudas, ata acadar o 15,8 millóns de euros
ata o ano 2020.

Ademais do incremento do orzamento, ampliase por primeira vez o prazo
subvencionable das actuacións, que abarca entre o 1 de xullo de 2018 e o 30 de xuño
de 2.020. Deste xeito, aténdese ás demandas das entidades que disporán dunha maior
estabilidade na súa planificación e programación.

Compre indicar que a anterior orde tivera un presuposto de 10 millóns de euros e
vixencia para os exercicios 2017-2018.
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Por todo isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:

A que programas van dirixidas as axudas que realizan entidades de iniciativa social?

152654

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Marta Rodriguez Arias na data 06/03/2019 15:34:07
María Encarnación Amigo Díaz na data 06/03/2019 15:34:17
María Ángeles Garcia Míguez na data 06/03/2019 15:34:23
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 06/03/2019 15:34:29
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 06/03/2019 15:34:35
María Soraya Salorio Porral na data 06/03/2019 15:34:44
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 06/03/2019 15:34:51
Raquel Arias Rodríguez na data 06/03/2019 15:35:00
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Sandra Vázquez Dominguez na data 06/03/2019 15:35:10
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Á Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Aurelio Núñez
Centeno, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel Tellado
Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.

A Xunta de Galicia ven de incrementar en 245.000 euros a contía que se destina aos
concellos galegos ao abeiro do Plan Concertado de 2018. Este novo aumento de
fondos, que beneficia a 25 municipios, poderá financiar 18 novos traballadores dos
servizos sociais comunitarios e ampliar de media xornada a xornada complete o
contrato doutros dous traballadores.

A contía que destina a Xunta cada ano a financiar os equipos sociais básicos dos
concellos pasou de 8,2 millóns de euros a 10,7 millóns de euros coa aprobación da
Axenda Social Única.

A mellora dos servizos comunitarios é unha das medias que contén a Axenda Social
Única, un documento pactado na pasada lexislatura cos concellos galegos e coas
entidades de loita contra a pobreza que recolle a aposta por uns servizos sociais de

CSV: 9wLxd9cMu0
wbQQGdYNy1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

calidade e de proximidade.

Por todo isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
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Cal ten sido a evolución da contía que a Xunta de Galicia destina aos concellos
galegos nos últimos anos ao abeiro do Plan Concertado para financiar os equipos
sociais básicos dos concellos?

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Marta Rodriguez Arias na data 06/03/2019 15:39:00
María Encarnación Amigo Díaz na data 06/03/2019 15:39:09
María Ángeles Garcia Míguez na data 06/03/2019 15:39:15
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 06/03/2019 15:39:21
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 06/03/2019 15:39:26
María Soraya Salorio Porral na data 06/03/2019 15:39:34
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 06/03/2019 15:39:40
Raquel Arias Rodríguez na data 06/03/2019 15:39:47
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Sandra Vázquez Dominguez na data 06/03/2019 15:39:55
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Á MESA DO PARLAMENTO

Julia Torregrosa Sañudo, Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García,
deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, a ao
abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2.ª
Galicia suma case 300.000 vivendas baleiras dende fai máis de sete anos, o que a
sitúa á cabeza do Estado en vivendas sen habitar.

Un estudo da Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) calcula que
das 1.605.998 vivendas que hai na nosa comunidade, 299.301 permanecen
baleiras.

Os inmobles baleiros poboan os concellos desertos do rural, pero tamén forman
parte da paisaxe urbana de Galicia. As sete cidades galegas suman 89.534
vivendas baleiras, o que supón un 30% do total. As cifras, desagregadas por
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cidade, son:

-

A Coruña: 19.283 vivendas baleiras (14,24% do total da cidade).

-

Santiago: 9.518 (16,92%).

-

Ferrol: 8.318 (19,77%).

-

Lugo: 12.370 (20,74%).

-

Pontevedra: 6.886 (17,4%).

-

Vigo: 18.588 (12, 94%).

-

Ourense: 14.561 (21,7%).

En contra do que puidera parecer, o volume inmenso de vivenda baleira non está
facendo que descendan os prezos dos alugueres. Non existe ningunha correlación
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semellante, como demostra o feito de que en Vigo hai hoxe 3.500 vivendas
baleiras máis que o ano pasado e, aínda así, é a cidade con aluguer máis elevado.

A Coruña, pola súa banda, é o concello coa maior cantidade absoluta de vivendas
baleiras, 19.283. O concello coa maior porcentaxe de inmobles deshabitados é
Porqueira, cun 40,62%.

Na provincia de Ourense atópanse os concellos con maior porcentaxe de
vivendas baleiras. Ademais de Porqueira, cómpre destacar: Castrelo do Val
(38,3%), Melón (37,35%), Ramirás (35,42%), Rairiz de Veiga (34,96%) e
Carballeda de Avia (34,73%).

Na provincia da Coruña, os concellos coa maior porcentaxe de vivendas sen
ocupar son: Carnota (34,22%), Cedeira (33,74%), Malpica de Bergantiños
(33,74%) e Camariñas (33,03%).

Na provincia de Lugo, só Foz, cun 33,95%, supera o 30% de vivenda baleira.

Por último, na provincia de Pontevedra, A Guarda, cun 28,33%, e Lalín, cun
28,19%, son os concellos con maior porcentaxe de vivendas baleiras.
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Por comarcas, o maior número de vivendas baleiras atopámolo en:

-

A Coruña: 35.231.

-

Vigo: 27.497.

-

Ourense: 20.728.

-

Ferrol: 18.934.

-

Santiago: 15.716.

-

Lugo: 13.640.

152659

Con estes datos na man, custa entender o aumento dos prezos do aluguer que os
galegos e galegas levan anos padecendo, sobre todo nas cidades galegas.

Hai vivenda baleira. O que non hai é unha vontade política firme por parte do
Goberno galego de poñela ao servizo da cidadanía.

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en comisión.
 Que avaliación fai a Xunta de Galicia do volume de vivenda baleira da
nosa comunidade? Como explica que na actualidade haxa practicamente o
mesmo número de vivenda baleira que no ano 2011? Por que o Goberno
galego non fixo nada para poñer a vivenda baleira á disposición das
persoas que buscan un fogar no que vivir?

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 06/03/2019 16:41:17
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Marcos Cal Ogando na data 06/03/2019 16:41:26
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Antón Sánchez García na data 06/03/2019 16:41:34
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco, María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez,
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
8ª.
A Orde do 7 de setembro de 2018 establece as bases reguladoras xerais en réxime
de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos financiados polo
Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), que contribúan á protección e
recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e
conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento
da sensibilización ambiental. (DOG núm. 180, 20.09.2018).
A confraría de Barallobre non será beneficiada con estas axudas. A perda delas
está motivada pola existencia de sanciones nos últimos doce meses por
comercializar exemplares por talles moi xustos. As consecuencias son
inmediatas, así no mes de febreiro xa a confraría presentaba un Expediente de
Regulación de Emprego (ERE) extintivo para cinco dos seus sete traballadores.
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Hai preocupación, porque isto vai repercutir directamente na menor vixilancia
nas costas das confrarías afectadas, así como nunha menor asistencia técnica,
polo que se se considera que por parte do Goberno galego, deben, cando menos,
valorar as consecuencias destas medidas; así como establecer medidas
alternativas, que garantan a igualdade de oportunidades para todas as confrarías,
aínda sen recibir estas axudas. Desde a confraría estímase que a falla de
vixilancia vai ter consecuencias moi graves nos bancos marisqueiros, e na
produción xa minguada nos últimos anos, o que vén causando unha difícil
situación económica da confraría.
A Secretaría Xeral de Pesca, coñece cal é a situación en Galicia, xa que mantivo
unha reunión o pasado luns 25 de febreiro, cos patróns maiores das confrarías de
Ferrol e Barallobre, xunto con outros responsables doutros tres pósitos de
Galicia. Nesta reunión abordáronse as posibles solucións á supresión das ditas
axudas para a vixilancia e asistencia técnica destas organizacións.
Por iso, o deputado e as deputadas que asinan, formulan as seguintes preguntas:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
152662

1ª) Valorou o Goberno galego as consecuencias da perda de vixilancia no ámbito
afectado pola confraría de Barallobre como consecuencia de non recibir as
axudas que no ano 2018 se recollen na orde do 7 de setembro de 2018
financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP)?
2ª) Valorou o Goberno galego as consecuencias da perda de asistencia técnica no
ámbito afectado pola confraría de Barallobre como consecuencia da perda das
axudas que no ano 2018 se recollen na Orde do 7 de setembro de 2018
financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP)?
3ª) Vai levar a cabo algún tipo de actuación para garantir na confraría de
Barallobre a asistencia técnica e vixilancia, se for o caso, cales?
4ª) Cal foi a pregunta que realizou a Conselleira do Mar na Comisión Europea
sobre a perda de vixilancia e asistencia técnica no ámbito afectado pola confraría
de Barallobre, e cal foi a resposta?
Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/03/2019 16:08:43
María Dolores Toja Suárez na data 06/03/2019 16:08:52
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Patricia Otero Rodríguez na data 06/03/2019 16:09:14

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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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 5.ª
O 24 de xullo de 2018, un particular, usuario do Centro de Saúde Illas Canarias
de Lugo, entregou á Dirección de Asuntos Económicos da EOXI de Lugo, Cervo,
Monforte un escrito indicando as deficiencias de accesibilidade de dito centro
sanitario.
Dito escrito era unha resposta á petición por parte do Sergas, o 14 de xuño de
2018, sobre os inconvenientes para a mobilidade detectados no Centro de Saúde
Illas Canarias, situado na Avenida da Coruña, en Lugo.
A persoa que dirixiu o escrito utiliza cadeira de rodas eléctrica e remitía as
queixas sobre a falta de accesibilidade pola propia experiencia persoal, indicando
que detectou dificultade na apertura das portas principais do edificio, o que
dificulta o acceso a persoas con mobilidade reducida, a falta de ascensores
axeitados para persoas con mobilidade reducida ou as dificultades para
desprazarse pola sala de espera para análises.
Solicitaba, asemade, que se facilitase o acceso ás instalacións por parte dunha
arquitecta colexiada, de cara a realizar un informe particular sobre a
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accesibilidade do edificio ou, no seu defecto, que a propia Consellería de
Sanidade facilitase a documentación e información necesarias para realizar o
citado informe.

152664

A inicios de marzo de 2019 esta persoa non ten recibido contestación por parte
do SERGAS nin ten constancia de que se solucionaran os problemas de
accesibilidade sinalados.
Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte pregunta á Xunta de
Galicia:
1. Considera a Xunta que o Centro de Saúde Illas Canarias, de Lugo, garante
plenas condicións de accesibilidade universal?
2. Por que non respondeu a Xunta a un escrito recibido sobre queixas a respecto
da accesibilidade de dito centro?
3. Procedeu a Xunta a revisar as condicións de accesibilidade do Centro de Saúde
Illas Canarias referidas no escrito citado?

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 06/03/2019 17:54:50
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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 artigo
disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
A Asociación Auxilia organizou este mes de febreiro de 2019 unha xornada
reivindicativa sobre a falta de accesibilidade do HULA.

Deste xeito, Auxilia denuncia a falta de accesibilidade deste Hospital e as
dificultades de mobilidade que nel atopan as persoas con mobilidade reducida.

Por unha parte, as dificultades comezan xa nos accesos ao centro sanitario, con
prazas insuficientes no aparcadoiro para vehículos de persoas con mobilidade
reducida e sen parada de bus na zona de entrada a rehabilitación e Urxencias.
Ademais, a falta dunha zona cuberta entre a porta principal e o acceso ao recinto
provoca que unha persoa con mobilidade reducida teña que pechar o paraugas
nun día de choiva nun amplo tramo lonxitudinal que, ademais, conta cunha
incómoda pavimentación irregular.

Outra das queixas é o escaso espazo para as duchas nas habitacións, que ademais
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de ser pequenas contan cunha mínima barra de apoio.

Por outra parte, os retretes dos servizos accesibles son moi baixos.

Alerta tamén Auxilia do escaso número de zonas de descanso, con cadeiras ou
bancos, nos pasillos, e da falta de mostradores adaptados para persoas en cadeira
de rodas nos puntos de atención ao paciente ou nos de solicitude de cita.
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Polo exposto, a deputada e o deputado que subscriben, formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.- Vai a Xunta de Galicia realizar un estudo a fondo sobre as condicións de
accesibilidade do HULA?
2.- Vai a Xunta facer as actuacións necesarias para acadar as condicións de
accesibilidade universal no HULA?
3.- Vai a Xunta instalar un acceso cuberto entre a zona de taxis e a porta principal
do HULA?
4.- Por que a Xunta de Galicia non cumpre coa accesibilidade universal nos seus
propios edificios sanitarios?

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 06/03/2019 18:18:43

152667
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Luis Villares Naveira na data 06/03/2019 18:18:52
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Á MESA DO PARLAMENTO

Marcos Cal Ogando, Antón Sánchez García e Eva Solla Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar 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 2.ª.

Ecoloxistas en Acción vén de advertir que o pasado mes de febreiro o anticiclón
que atravesou a Península e o tráfico motorizado presente nas áreas
metropolitanas dispararon os niveis de partículas no aire, a pesar do cal a maior
parte das administracións autonómicas non adoptaron ningunha medida para
protexer a saúde da cidadanía, nin sequera cando a chegada de po africano
agravou aínda máis a situación.

O Principado de Asturias si restrinxiu a circulación e a velocidade dos vehículos
en Xixón e Oviedo para reducir as emisións contaminantes, preocupado pola
acontecido. Non obstante, a Xunta de Galicia, estivo a velas vir. As cidades de
Vigo, A Coruña, Pontevedra, Santiago e Ferrol superaron durante días os límites
legais de partículas PM10 (50 microgramos por metro cúbico), e Lugo e Ourense
estiveron a piques de facelo, a pesar do cal o Goberno de Feijóo non moveu un
dedo para atallar o problema. Non adoptou ningunha medida, nin informativa nin
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de limitación do tráfico urbano.
Ante esta grave ameaza, Ecoloxistas en Acción esixiu “que se estendan a todas as
áreas afectadas as medidas de redución do tráfico motorizado adoptadas polas
autoridades de Asturias e Valladolid, advertindo ás persoas máis sensibles á
contaminación atmosférica, tales como a infancia, as persoas maiores, as
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mulleres xestantes ou persoas con problemas respiratorios ou cardiovasculares,
de que se protexan”.

Teñamos en conta que non se trata dun risco abstracto, senón dun perigo real.
Segundo un estudo da Axencia Europea de Medio Ambiente, a contaminación
atmosférica por partículas foi a responsable de case 28.000 mortes prematuras en
España durante o ano 2015.

A situación podería agravarse aínda máis por mor do cambio climático, que
reduce as precipitacións e favorece os escenarios proclives a acumulación de
contaminación atmosférica, polo que o Goberno da Xunta debería elaborar e
aplicar plans de acción que permitan atallar os picos de contaminación.

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en Comisión:
 Por que a Xunta de Galicia non adoptou ningunha medida para reducir as
emisións contaminantes ou para informar á poboación do perigo durante o
mes de febreiro?


Que opinión lle merecen as medidas adoptadas polo Principado de
Asturias?
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 O Goberno galego non podería ter feito algo semellante?


Que vai facer no futuro, cando se repita a situación?
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 Vai seguir sen facer nada ou vai elaborar un plan de acción para reducir as
emisións contaminante e informar á cidadanía?

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2019.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Eva Solla Fernández
Antón Sánchez García
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 07/03/2019 10:11:20

Antón Sánchez García na data 07/03/2019 10:11:30
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Eva Solla Fernández na data 07/03/2019 10:11:37
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Á MESA DO PARLAMENTO

Flora Maria Miranda Pena, deputada do Grupo Parlamentar 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, relativa aos coidados
paliativos.

A Morte Digna é unha aspiración lexítima das persoas no exercicio da súa
autonomía. Ante o diagnóstico dunha enfermidade grave cun prognóstico
infausto, ante a evolución dunha patoloxía sen expectativas de recuperación ou
incluso ante o esgotamento natural das funcións vitais pola idade, as persoas
aspiramos a un final das nosas vidas nas mellores condicións posibles:
preferiblemente nun entorno cálido, próximo, amable, reconfortadas con
coidados de persoas queridas e coa mellor atención sanitaria que garanta a
ausencia no posible de dor e outros síntomas limitantes da calidade de vida como
o insomnio, angustia, dificultade respiratoria, etc.
No noso país aínda non dispoñemos dunha lei que regule a Eutanasia. Mais si
podemos facer uso duns coidados paliativos que mitiguen os síntomas que
acompañan o final da vida.
Estes coidados poden ser administrados en entorno hospitalario (cando son moi
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refractarios) ou no ámbito domiciliario (entorno preferido pola meirande parte
das persoas).
Os coidados paliativos no domicilio poden correr a cargo de unidades de
hospitalización a domicilio ou das propias profesionais da Atención Primaria de
Saúde.
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As unidades de hospitalización domiciliaria son altamente cualificadas e
específicas da función que se require, mais teñen unha grave limitación: só
atenden o ámbito urbano e periurbano, cun radio de acción de 30 quilómetros en
torno á cidade na que se instalan (teñen sé hospitalar). Isto atenta contra o
principio de xustiza distributiva de recursos, beneficiando ás persoas dos ámbitos
periurbanos e penalizando o rural (como é habitual).
O mecanismo compensador, equitativo e accesible por antonomasia en atención
sanitaria é a Atención Primaria. Nela traballan profesionais globalmente ben
formadas con capacidade para atender os coidados paliativos no entorno no que
maioritariamente se requiren: os domicilios das e dos pacientes.
Hai uns anos instaurouse de modo pouco definido e desigual a figura de
profesionais referentes en coidados paliativos por cada servizo de atención
primaria. Estes profesionais formábanse no seu tempo libre e asumían, a maiores
da súa carga asistencial, a función de servir de soporte técnico cualificado ás súas
compañeiros e compañeiras do centro de saúde cando un paciente requiría
coidados paliativos con certa dificultade. A gratificación era a propia do
cumprimento do deber deontolóxico, non outra.
Na práctica, os coidados paliativos en Atención Primaria asúmense, moitas máis
veces do recomendable, a maiores dun volume considerable de pacientes na
consulta, cunha atención domiciliaria fraccionada e supeditada á dispoñibilidade
de tempo (moi escasa na maioría dos centros e profesionais), en ocasións despois
de rematada a xornada ordinaria e cunha calidade subóptima debida á propia
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sobrecarga. (Hai que considerar o tempo en desprazamentos necesario para
prestar este tipo de atención).
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Asumir os coidados paliativos na Atención Primaria de saúde é recomendable,
necesario e desexable para a maior parte de persoas e familias, máxime tendo en
conta o avellentamento da poboación: a idoneidade de que as persoas que
esgotan as súas expectativas vitais de modo natural non sexan remitidas ao
hospital é outro factor que recomenda limitar o esforzo terapéutico no domicilio,
onde a meirande parte das persoas anciás desexan falecer. (Por outra banda sería
tamén unha “boa práctica” na medida en que evita o consumo dun recurso moito
máis custoso, o ingreso hospitalario, que en termos de eficiencia e xustiza
distributiva é máis desaconsellable). O principio de Autonomía tomando
decisións sobre a vida, mais tamén sobre a morte é merecente de ser respectado.
Pero isto é inasumible sen recursos. Sabemos da saturación da Atención
Primaria. Este é outro argumento para dotala dignamente. Unha práctica
respectuosa, libre, digna, coidadosa e considerada coa vontade das persoas
require, fundamentalmente, recursos humanos.
Polo exposto, a deputada que subscribe presenta a seguinte pregunta:
-

Tendo en conta que se considera a Atención Primaria como un lugar
desexable de administración de coidados paliativos en moitas persoas que
así o escollen en base ao principio ético de Autonomía, cal é a dotación de
material, formación e recursos humanos no SERGAS para asumir tal
atribución?
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Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2019.

Asdo.: Flora María Miranda Pena
Deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 07/03/2019 11:01:15
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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
Cada vez é máis numeroso o colectivo de menores que se atopan en situación
de tutela ou garda por parte da Xunta de Galicia.
Na situación de garda a Xunta só asume o coidado da persoa menor, que se atopa
desprotexida nalgunha faceta da vida e durante un período de tempo, por decisión
dos propios proxenitores ou ben por decisión xudicial, aínda que a patria
potestade a conserven os proxenitores. Esta garda realízase a través do
acollemento residencial ou do acollemento familiar.
No caso da tutela, existe unha situación de desamparo maior, e a Xunta asume a
garda e a custodia do propio menor, suspendéndose de facto a patria potestade
que teñen os pais, por non darse os requisitos para que o menor continúe baixo a
supervisión destes. Así, as modalidades de tutela son acollemento familiar, pola
propia familia extensa, de poderse dar este suposto, acollemento por outras
familias ou ben internamento residencial.
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2993 persoas menores de idade están nalgunha destas dúas situacións. Dentro
destes 2326 menores tutelados, 1392 están en residencias e 1315 acollidos no
propio entorno da familia extensa, e 286 en acollemento familiar.
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Entre as circunstancias que máis abundan para os proxenitores nestas situacións
son os problemas mentais, violencia, problemas coas drogas, hospitalizacións ou
estancias laborais fóra do fogar, xunto con outras como a falta de escolarización,
que constitúen situacións de risco para os e as menores e nos que non hai un
desamparo, que si se dá nos casos máis graves de tutela. O acollemento poderá
realizarse en residencias se as circunstancias son especialmente difíciles.
Ademais dos problemas dos proxenitores, engádense outros como os problemas
de índole psicolóxico ou psiquiátrico que poden padecer os e as propios menores,
nalgúns casos con imposibilidade da convivencia produto da adición a
substancias.
En total existen 75 centros de protección de menores en Galicia, cun total de 887
prazas de internado, e 371 de atención de día, claramente insuficientes e con
deficiencias a nivel de infraestruturas e persoal.
A propia Memoria dos Orzamentos da Xunta recoñece, na análise DAFO, os
puntos identificados como debilidades na protección da infancia, constatando o
fracaso da Xunta na falta de programas de Educación Familiar e na indefinición
entre servizos sociais, educación e sanidade, para a intervención e tratamento de
problemas da infancia e de saúde mental. Ademais, cómpre analizar o aumento
de trastornos do comportamento entre a infancia, que ocasionan comportamentos
que poden derivar en imposición de medidas xudiciais a menores.
Nos últimos anos constátase un aumento constante na apertura de expedientes de
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protección da infancia: 377 no ano 2013, 621 no 2014, 943 no 2015, 1.141 no
2016 e 925 no 2017.
Asemade, cómpre unha análise dos novos perfís debidos á crise social.
Faltan recursos, recoñéceo a propia Memoria citada: “Incremento do número de
medidas xudiciais de internamento terapéutico, para as que o recurso existente
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queda escaso.” “-Escaseza de recursos específicos para a atención de menores
con problemas de comportamento e saúde mental.”
Asemade, falta conexión dos centros e da Consellería de Política Social cos
servizos sociais comunitarios para o seguimento dos casos.
A propia Memoria dos Orzamentos de 2019 para a Consellería de Política Social
recoñece, tamén, a “existencia de áreas de competencia non definida entre
servizos sociais, educación e sanidade, para a intervención e tratamento de
problemas da infancia e de saúde mental.
Por outra parte, o sistema de protección de menores está fundamentalmente
privatizado.
Doutra banda, Galicia é a Comunidade Autónoma con maior porcentaxe de
menores de 6 anos en centros: aínda hai 104 nenos e nenas menores de 6 anos en
centros, segundo UNICEF.
En canto ao acollemento de MENAS, non hai recursos en centros, polo que a
Xunta propuxo impulsar o acollemento familiar, pero sen ir acompañado dun
aumento de recursos en Educación Familiar, persoas intérpretes ou colaboración
na información sobre MENA no Estado. O CGCEES emitiu un comunicado
sobre esta cuestión, que transcribimos:
As Educadoras e os Educadores Sociais son unhas/uns das/os profesionais con
responsabilidade educativa nos centros de acollida que deben atender en
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primeira instancia, e ao longo do proceso de acompañamento, ás/os nenas,
nenos e adolescentes migrantes sen referentes adultos, tal como queda definido
na lexislación española. Nos últimos meses constatouse a creación de novos
centros de emerxencia, a través de convenios con “entidades colaboradoras”,
con pouca marxe de tempo, sen ter en conta a cualificación profesional
necesaria do persoal contratado e con contratos laborais precarios. O CGCEES
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manifesta o seu total desacordo con estas actuacións e reclama que se actúe
dentro da legalidade e no marco dos convenios colectivos establecidos.
Na acollida de MENAS o Estado suspende. Galicia acolle 169 MENAS hoxe (84
en 2017), menos do 2% do Estado.
Por todo o exposto, os deputados que subscriben formulan as seguintes Preguntas
para a súa resposta oral na Comisión 5.ª
1. Que medidas pensa tomar a Xunta para a completa integración das e dos
menores en situación de tutela e garda na sociedade?
2. Que opinión lle merece á Xunta que cada vez haxa máis menores en situación
de tutela e garda?
3. Considera a Xunta que cómpre un plan específico de prevención e atención
psicolóxica/ psiquiátrica e educación aos menores que evitaría a súa chegada a
estes centros?
4. Non cre a Xunta que aumentando o apoio ás familias algúns destes casos de
expedientes de protección de menores se poderían evitar?
5. Con que medios acompaña a Xunta a estes menores na súa vida unha vez
acadada a maioría de idade?
6. Cal é a taxa de efectividade dos tratamentos de reeducación específicos nos

CSV: 9wLxd9cMu0
pYROlf31F9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

centros de protección destinados e menores que cumpren medidas xudiciais? Hai
estudos sobre a reincidencia destes menores?
7. Ten pensado a Xunta incrementar o número de prazas de acollemento
ofertadas, ante o incremento destes casos de tutela e garda?
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8. Cantas prazas de acollemento de menores en situación de tutela e garda ten a
Xunta, e en que modalidades?
9. Considera a Xunta que os centros de protección de menores están en
condicións axeitadas?
10. Vai a Xunta incrementar o número de inspeccións non comunicadas, para
detectar e subsanar as deficiencias que se detecten na atención a menores en
centros?
11. Como vai a Xunta incrementar o número de familias en réxime de
acollemento? Ten previsto a implantación dalgún tipo de acollemento
profesional?
12. Que vai facer a Xunta ante a escaseza de medios psicoterapéuticos destinados
á infancia?
13. Que vai facer a Xunta para mellorar a coordinación entre o eido sanitario,
educativo e social?
14. Vai a Xunta aumentar o esforzo de acollida de MENA?
15. Vai a Xunta reforzar os programas de Educación Familiar, contando con
profesionais de Educación Social?

CSV: 9wLxd9cMu0
pYROlf31F9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

16. Que tipo de seguimento se fai dos e das menores en risco de desatención,
abusos e violencia? Que tipo de seguimento se fai ás familias vulnerables?
17. Con que recursos públicos se atende a saúde mental dos e das menores do
sistema de protección? Cantas derivacións a recursos privados se producen?
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18. Ten analizado a Xunta a evolución do perfil dos e das menores que entran no
sistema de protección?
19. Cal é o número e a taxa de rotación de menores entre centros de acollementos
da Comunidade Autónoma?

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 07/03/2019 10:59:44
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Luis Villares Naveira na data 07/03/2019 10:59:58
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 7ª.
O pasado 17 de abril de 2018 publicouse no BOE o Real decreto 191/2018, do 6
de abril, polo que se establece a transmisión electrónica de datos das prescricións
veterinarias de antibióticos destinados a animais produtores de alimentos para
consumo humano e modifícanse diversos reais decretos en materia de gandería.
Esta nova normativa, en vigor desde o 2 de xaneiro de 2019, esixirá de forma
obrigatoria á persoa veterinaria o envío de información, en formato 100 %
electrónico, das súas receitas con medicamentos antibióticos a sistemas
informáticos do MAPA (Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación) ou das
autoridades competentes na Comunidade Autónoma na que se atope a
explotación á que vai destinada a prescrición. Será obrigatorio proporcionar a
información requirida polo Real decreto independentemente de se a receita é
ordinaria ou excepcional ou de se se trata dunha receita física en papel,
informatizada ou electrónica. Será a ou o veterinario que prescribe o responsable
do envío cunha periodicidade, polo menos, mensual da devandita información.
O Real decreto tamén di no artigo 6 que “As autoridades competentes das
comunidades autónomas levarán a cabo os controis necesarios, administrativos
e sobre o terreo, para garantir o cumprimento do disposto neste real decreto”.

Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Deseñou a Xunta de Galicia, dentro das súas competencias, algunha medida
para o cumprimento deste real decreto, en caso afirmativo, cales?
2ª) Pensa a Xunta de Galicia mellorar a cobertura de acceso á internet nas zonas
rurais para que os veterinarios poidan facer a comunicación das súas prescricións,
se for o caso, cal é o prazo?
Pazo do Parlamento, 7 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
152682

Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/03/2019 12:58:14
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Raúl Fernández Fernández na data 07/03/2019 12:58:24

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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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 5.ª
O feito de non contar cun centro específico de atención á diversidade funcional
na comarca de Compostela provoca situacións tanto de falta de atención ás
persoas con diversidade funcional como de falta de posibilidades de conciliación
nas familias.
O alumnado do Centro de Educación Especial A Barcia, de Santiago de
Compostela, ao non ter centro de continuidade, inmediatamente despois da etapa
educativa, sendo rapaces e rapazas de 21 anos, perde a súa socialización, o seu
entorno social de amizades e compañeiros/as e sofren un parón na súa evolución
educativa.
Asemade, aínda cando conseguen atopar praza nun centro, o cambio de entorno é
difícil para persoas con discapacidade intelectual.
A falta de prazas residenciais na comarca de Compostela empeora as
posibilidades de conciliación das familias.
A Plataforma de Familias con Diversidade Funcional de Santiago, de recente
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creación, que aglutina as reivindicacións da Asociación de Nais e Pais do
Alumnado (ANPA) do centro de educación especial da Barcia, xunto ás familias
de persoas con trastornos do espectro autista e do alumnado do centro de
educación especial López Navalón, do Pedroso, reivindica a necesidade de ter
prazas residenciais suficientes para as persoas con diversidade funcional da
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comarca de Compostela, adaptadas tamén ás necesidades das persoas con
discapacidade intelectual.
As promesas de apertura do CEGADI a usos de atención directa de persoas con
diversidade funcional fóronse adiando. A Xunta alega que o atraso na apertura do
centro de atención directa se debe ao atraso nunha transferencia de 500.000 €
pendente do IMSERSO e á necesaria posta en funcionamento dos dous
organismos que neste complexo dependen do Estado, en virtude dun convenio
asinado entre Xunta e Estado. Así mesmo, a Xunta volve prometer que en 2019
se comezará a licitar o material para a posta en marcha deste centro e prometendo
que, no que depende da Xunta, estará en funcionamento antes de remate de 2019,
obviando que xa prometera abrir o CEGADI, primeiro, na primeira metade de
2017, logo, a finais de 2017. De feito, no Plan de Acción Integral para as Persoas
con Discapacidade 2010-2013, prevíase a apertura do CEGADI en 2013; sen
embargo, na Estratexia Galega sobre discapacidade 2015-2020 non se menciona
este complexo.
A previsión de prazas de atención directa era de 162 (60 para habilitación
funcional, emocional e psicosocial, 70 para formación e 32 de residencia), moi
necesarias polo acusado déficit das mesmas na comarca de Santiago, pero
insuficientes, no que ten que ver coas prazas residenciais.
Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte Pregunta á Xunta de
Galicia, para a súa resposta oral na Comisión 5.ª:
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1. Cando se vai poñer en funcionamento integral o CEGADI?
2. Cantas prazas de atención directa á diversidade funcional terá o CEGADI?
3. Cando se vai licitar o equipamento do CEGADI para rehabilitación e axuda á
diversidade funcional?
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4. Cal é a razón de non ter iniciado a dotación das prazas residenciais?
5. Como valora a Xunta a falta de servizos e prazas de atención á diversidade
funcional na comarca de Compostela?
6. Vai ser o CEGADI de xestión pública?
7. Cando vai a Xunta reunirse coa Plataforma de Familias con Diversidade
Funcional de Santiago?
8. Cal é a lista de agarda e tempos de espera para praza en residencia no caso de
persoas con diversidade funcional?
Santiago de Compostela, 7 de marzo 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 07/03/2019 11:26:06
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, 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 na Comisión 3ª.
Na referencia aos medios do Consello da Xunta de Galicia desenvolvido o 28 de
febreiro de 2019, comunícase que a Consellería de Economía, Emprego e
Industria presentou un informe sobre a Estratexia galega da responsabilidade
social empresarial (RSE) e a convocatoria dos Premios RSE Galicia 2019.
O Consello da Xunta informou sobre “a nova folla de ruta de responsabilidade
social empresarial (RSE) ata 2021” que contará cun orzamento de 50 millóns de
euros para fomentar compromisos económicos, ambientais e sociais nas
compañías, administracións e grupos de interese.
Do mesmo xeito, infórmase de que a iniciativa conta con tres retos para crear
empresas, administracións e unha sociedade con valores para acadar cinco
obxectivos:
1ª) Incrementar nun 15 % o nivel de coñecemento da RSE nas empresas
galegas.
2ª) Aumentar nun 65 % o número de firmas cun alto grao de
implementación da RSE.
3ª) Incrementar nun 25 % os plans de igualdade.
4ª) Reducir nun 25 % a fenda de xénero das persoas empregadas.
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5ª) Acadar un crecemento do 15 % na oferta de contratos públicos que
inclúan cláusulas sociais.
Á vista destes datos a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas:

1ª) Cal é o contido completo do informe sobre a Estratexia galega da
responsabilidade social empresarial (RSE) e a convocatoria dos Premios RSE
Galicia 2019?

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
152687

2ª) Desde cando está publicado este informe no portal de transparencia ou no
portal de RSE da Xunta de Galicia?
3ª) Cales son as razóns polas que o Goberno galego non ten achegado o dito
informe ao Parlamento de Galicia?

Pazo do Parlamento, 6 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/03/2019 13:27:15
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/03/2019 13:27:22

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

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar 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
2.ª.

A Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) advertiu recentemente do
perigo inmenso que supoñen as plantacións de Eucalyptus globulus (EG) para a
abundancia e a calidade da auga.
Segundo indica a documentación académica manexada pola SGHN, “os solos
baixo eucaliptais son moi hidrofóbicos, provocando grandes flutuacións
estacionais nos caudais”. Así o demostrou o cambio de “rotación forraxeira
millo-pasteiro a unha plantación de E. globulus”, que “alterou a hidroloxía da
estación seca nunha pequena bacía, facendo que o nivel da capa freática ao cabo
de seis anos baixase o dobre de rápido que antes da plantación”. “Durante os 10
primeiros anos dunha plantación de E. globulus o caudal diminuíu nun 22%
debido a unha maior intercepción da chuvia (sobre todo no período húmido) e a
unha maior evapotranspiración durante o período seco”. “No mesmo senso,
cando hai un menor demanda de auga polas plantacións de eucaliptos aumentan
os caudais nos cursos de auga”.
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Así as cousas, os investigadores aconsellan que “influencia da plantación de E.
globulus sobre as reservas e as descargas de auga debería terse en conta no
manexo da bacía hidrolóxica”. Nesta materia, imos cun significativo retraso en
comparación co noso país veciño, xa que “hai máis de 30 anos, en Portugal xa se
coñecían problemas coa baixada da capa freática e o subministro de auga en
zonas con escasas precipitacións e e grandes plantacións de Eucalyptus”.

152689

A calidade da auga nas contornas das plantacións de eucaliptos vén condicionada
polas follas do E. globulus, que “teñen un maior contido de aceites esenciais,
fenoles e taninos (...), e menor de nutrientes, apenas a metade no caso de
nitróxeno e fósforo”. Como consecuencia:

- Os seus lixiviados diminúen o contido de osíxeno das augas, aumentando
a súa acidez, condutividade e contido fenólico.
- Os fungos acuáticos colonizan con máis dificultade as súas follas.
- As súas follas descompóñense máis lentamente sobre todo se as augas xa
son oligotróficas, é dicir, pobres en nutrientes.

Ante este escenario, a SGHN advirte de que:

- A alteración, en cantidade e calidade, dos aportes de materia orgánica
particulada nos eucaliptais afecta á viabilidade e á ecoloxía dos macroinvertebrados acuáticos.
- Os monocultivos de eucaliptos afectan ás comunidades de macroinvertebrados bentónicos en cauces fluviais pequenos, reducindo tanto o
número de invertebrados como o de taxóns presentes, incluídos
algúns

dos

principais

taxóns

de

macroinvertebrados

acuáticos

como Echinogammarus sp., Leuctra spp. e Nemouridae.
- As follas de eucaliptos son un alimento pobre para os trituradores, que son
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incapaces de crecer e morren cando só dispoñen de follas de eucalipto

Levamos tempo subliñando o perigo inmenso que supón o monocultivo do
eucalipto, tanto polo papel protagonista que interpreta tódolos anos na tempada
de lumes, como polos prexuízos enormes que causa á contorna natural. Os datos

152690

que pon sobre a mesa a SGHN son unha nova chamada de atención que, por
responsabilidade coa terra, a Xunta de Galicia tería que atender de maneira
urxente.

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en Comisión:
 Que avaliación fai a Xunta de Galicia dos datos que manexa a Sociedade
Galega de Historia Natural sobre o impacto do Eucalyptus globulus na
cantidade e calidade da auga da súa contorna?


Que impacto teñen as actuais plantacións de eucaliptos na cantidade e na
calidade da auga galega?



Que responsabilidade teñen nas secas cada vez máis frecuentes e
prolongadas que sufrimos na nosa comunidade?



Que fixo ata o de agora a Xunta de Galicia para combater os impactos
negativos do eucalipto na contorna natural?



Que efectos tivo a súa política ao respecto?



Conta a Xunta de Galicia con informes propios?



No caso contrario, pensa elaboralos unha vez coñecido o informe da
SGHN?
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Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2019.

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

152691

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 07/03/2019 13:25:21
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Antón Sánchez García na data 07/03/2019 13:28:41
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Á MESA DO PARLAMENTO

Davide Rodríguez Estévez, Antón Sánchez García e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputada 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 7.ª, sobre a xestión na
erradicación da praga da Vespa Velutina.

Fai arredor de sete anos apareceu en Galicia unha especie invasora, a vespa
velutina, que prexudica gravemente a apicultura e supón unha ameaza
medioambiental de primeira magnitude.

A velutina está incluída no Catálogo Español de especies invasoras, a través do
real Decreto 630/2013 de 2 de agosto. A Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pola que se crea o catálogo citado,
establece a obrigación das administracións de crear medidas de control, xestión e
posible erradicación de tales especies.

Porén, as medidas non parece que estean a xurdir o efecto desexado, xa que, polo
momento, nin sequera se atopou ningún patrón claro da súa proliferación. Hai
moitos concellos afectados no norte do territorio, pero tamén no interior.

A extensión desta especie trae consigo unha serie de prexuízos ambientais e
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económicos, especialmente para as apicultoras e apicultores, pero non só para
eles, xa que ao reducir a poboación das abellas, que son insectos importantes na
reprodución vexetal, a invasión está repercutindo na produtividade de moitos
cultivos e froiteiros.

152693

A gravidade da invasión é tal que entre xullo de 2018 e xullo de 2017 o 112
recibiu case 25.000 avisos pola presenza de avespas velutinas. Os picos de
incidencias producíronse no verán e no outono de 2017, con máis de 4.000
chamadas en xullo e agosto, e 3.000 en setembro, novembro e decembro.

Ata o de agora, o método máis empregado para loitar contra a velutina foi o
trampeo, que se realiza en primavera aproveitando que as reinas comezan a
formar os seus niños. Este procedemento foi adoptado pola Xunta de Galicia e
foi acompañado dun protocolo de captura de reinas.

Agora que se aproxima a primavera, cómpre facer unha avaliación do que se fixo
ata o momento para acabar coa avespa velutina.

Fai tempo que a comunidade científica vén denunciado que as prácticas de
trampeo incontrolado, realizadas por persoal non cualificado e sen unha análise
posterior a corto, medio e/ou longo prazo da súa efectividade, entrañan un risco
notable para a contorna natural. Un estudo elaborado por Arturo Goldarazena
demostrou que incluso unha trampa deseñada especificamente para capturar
avespas velutinas captura unha porcentaxe ínfima de insectos desta especie.

O estudo centrouse no trampeo realizado entre o 1 de setembro e o 30 de
novembro do ano pasado na provincia de Álava. O resultado: 54.203 insectos
capturados, dos cales só 55 eran avespas velutinas. A porcentaxe de velutinas con
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respecto ao total é mínima, pero tamén o é a porcentaxe con respecto ás abellas
atrapadas, un total de 2.706.

Galicia tería que contar cun estudio semellante para saber cal é exactamente a
eficacia do trampeo que está levando a cabo e cal é o impacto que está tendo na
contorna natural.

152694

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en comisión.

1. Que incidencia da velutina agarda a Xunta de Galicia durante a
primaveira?
2. Manexa a Xunta de Galicia algunha previsión?
3. Que avaliación fai a Xunta de Galicia dos danos colaterais do trampeo?
4. Que avaliación fai a Xunta de Galicia dos danos o medio ambiente que se
está a producir por mor dos velenos empregados para matar o insecto?
5. Cal é o prezo que está a cobrar a empresa Tragsa por retirar un niño de
Velutina?
6. Que insectos morreron por mor desta práctica, ademais das velutinas?
7. Que efecto tivo a morte deses insectos para o medio ambiente e a
agricultura?
8. A Xunta de Galicia conta con algún estudo do impacto socioeconómico
que está a producir a praga?

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2019.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Antón Sánchez García
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Paula Quinteiro Araujo
Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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David Rodríguez Estévez na data 07/03/2019 13:35:34

Antón Sánchez García na data 07/03/2019 13:35:42

CSV: 9wLxd9cMu0
GG07hjEXx4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paula Quinteiro Araújo na data 07/03/2019 13:35:49
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Á MESA DO PARLAMENTO

Davide Rodríguez Estévez e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión
7.ª, sobre a exclusión dos axentes do sector dentro do Consello Forestal á hora de
dialogar e traballar para facer políticas forestais de consenso.

Trala celebración da última xuntanza do Consello Forestal, o pasado 19 de
febreiro, o Sindicato Labrego Galego, Asociación Frouma e Amigos da Terra,
denunciaron, unha vez máis, a exclusión dos axentes do sector á hora de dialogar
e traballar para facer políticas forestais de consenso.
Dende a súa creación no 2004 como órgano consultivo e asesor da
Administración, o Consello Forestal de Galicia coxeou na súa faceta de ser a
“canle de participación dos axentes sectoriais, sociais e científicos para a
elaboración e execución de políticas orientadas ao desenvolvemento
sustentable”, tal como marca a Conferencia de Nacións Unidas dende o ano
1992. E, nos últimos tempos, converteuse nun instrumento de trámite para
xustificar unha consulta pública que, en realidade, non se producía.
No último pleno do Consello Forestal, o conselleiro de Medio Rural aludiu
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sempre á Comisión especial non permanente de estudo e análise das reformas da
política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan
Forestal de Galicia e aos grupos de expertos creados no Parlamento de Galicia,
como única vía de traballo para a elaboración das políticas forestais.

152697

Isto é un grave erro xa que a participación das organizacións sociais e sectoriais
son vitais.
Concretamente, no aspecto da prevención e defensa contra os incendios forestais,
o conselleiro negou en repetidas ocasións a solicitude de creación dunha Mesa
dos Lumes no seo do Consello Forestal, onde poder aportar e debater propostas
para avanzar nunha solución a esta problemática do territorio galego, que ten
moito que ver coas políticas forestais e do medio rural. Cabe recordar que a
creación desta mesa de traballo foi un compromiso adquirido pola Consellería, na
figura de Tomás Fernández Couto, na anterior convocatoria do Consello Forestal
(18 de abril de 2018), trala polémica xurdida pola tramitación do PLADIGA e a
presión das organizacións sociais.
Dende a Xunta de Galicia volven a poñer a política de costas ao pobo, en troques
de contar coa experiencia e traballo dos axentes sociais.
O Goberno da Xunta de Galicia e o PP seguen sen ter en consideración os
axentes sociais representativos do sector forestal do país. Seguen tendo unha
visión dos montes unicamente co fin de producir madeira de mala calidade,
deixando de lado a multifuncionalidade e a loita contra o cambio climático. A
Consellaría de Medio Rural segue sen dar prioridade á imprescindible xestión
sustentable dos montes e ecosistemas forestais de Galicia para conseguir o
desenvolvemento económico, ecolóxico e social do conxunto do país.
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Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Pregunta:

152698

-

Cal é o motivo polo cal a Consellería de Medio Rural se nega a constituír
comisións e grupos de traballo dentro do Consello Forestal que integren e
desenvolvan as políticas forestais que Galicia precisa?
Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 07/03/2019 14:04:11
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Antón Sánchez García na data 07/03/2019 14:04:18

152699

Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas do Grupo Parlamentar de
En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento do Parlamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4.ª.

Dende o ano 2013, ao alumnado ten que cursar seis horas semanais de materias
específicas e de libre configuración, a escoller entre materias de 4, 3, 2 e 1 hora.
Alumnos e alumnas teñen que matricularse en, polo menos, dúas destas materias.
Se a suma de dúas delas é de cinco horas, poden completar a carga horaria ou ben
coa materia de Relixión ou ben cunha materia alternativa programada polo
Centro. O problema é que moitos centros non teñen ningunha materia alternativa
programada porque non teñen medios para impartila. Así, na práctica, moitos dos
alumnos/as que queren cursar materias optativas vénse na obriga de inscribirse en
Relixión Católica.
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato en Galicia, determina que en 1º curso
de Bacharelato a Relixión é unha materia específica.
Este decreto establece como necesario que o alumnado curse dúas materias
específicas para poder titular, e isto implica que
ofertan

materias

optativas

autonómicas

como

cando ao alumnado lle
Robótica,

Antropoloxía,
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Coeducación para o século XXI ou Tecnoloxía da Información e a
Comunicación, a distribución da carga horaria para poder titular obriga ao
alumando a cursar necesariamente Relixión Católica case na totalidade dos
centros escolares galegos.
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Non tería por que ser así. Noutras comunidades autónomas buscouse un encaixe
moito máis sensato que non obriga a ninguén a cursar unha materia confesional
nun estado aconfesional. É o caso da Comunidade de Madrid, onde tódalas
materias específicas e de libre configuración son de 2 horas semanais; ou o de
Castela e León, nos que as materias son todas de 2 e 4 horas.
Asistimos a unha queixa interposta polo profesorado de filosofía de secundaria
ante a Valedoría do Pobo e ante o Parlamento de Galicia no día de onte. A
queixa realízase pola

obrigatoriedade

do

alumnado

de cursar Relixión

Católica en 1º de Bacharelato. A finalidade da queixa é garantir o dereito do
alumnado á liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto.
A CE ampara a igualdade ante a lei, sen que poda prevalecer discriminación
por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera condición ou
circunstancia persoal ou social no artigo 14 e a liberdade ideolóxica, de crenza,
credo e culto de todas as persoas e comunidades no artigo 16.
Ademais, proclámase a laicidade do Estado, no apartado 16.3 ao sinalar que
ningunha confesión terá carácter estatal.
O Estatuto de Autonomía di no artigo 31 que é competencia plena da CA de
Galicia o regulamento e administración do ensino en toda a súa extensión,
niveis e graos.
Baixo o prisma do artigo 1 da CE no que se recolle que o Estado é un estado
social, democrático de dereito, que ten como valores superiores a liberdade, a
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xustiza, a igualdade non é normal a imposición de cursar esta materia para
poder acceder a outras, xa que se vulneran os cimentos mesmos do Estado,
e por tanto os dereitos e deberes fundamentais sinalados no artigo 10, e
nomeadamente aqueles protexidos constitucionalmente, como son o 14 e o 16 e a
igualdade que imbúe todo o sistema constitucional español.

152701

Por ser un agravio comparativo con outras comunidades, nas que o alumnado si
que se forma libremente nas materias que desexan e escollen, sen outra
limitación, e por atentar contra o principio básico de igualdade, de liberdade de
ideolóxica, crenza, culto e de laicidade do Estado, e o dereito a non declarar
sobre a mesma este grupo solicita a eliminación deste requisito para cursar outras
materias de interese para o alumnado.
Tendo en conta que existe unha solución sinxela á situación e que no período de
alegacións ao decreto o Goberno foi explicitamente advertido do que podía
suceder, o Partido Popular non pode alegar ignorancia para rebaixar a súa
responsabilidade. Está forzando deliberadamente a moitos rapaces e rapazas a
cursar a materia de Relixión en contra dos seus intereses reais.

Por todo o exposto,

as deputadas que subscriben presentan as seguintes

preguntas:

1.-

Por que a Xunta de Galicia defende unha regulación das materias

específicas e de libre configuración que forza a moitos alumnos e alumnas
a cursar Relixión en contra dos seus intereses reais?
2.-

Por que a Xunta non lle ofrece alternativas ao alumnado recortando

os recursos dos centros para ofertar materias do interese do alumnado?
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3.-

Vai a Consellería de Educación realizar as xestións oportunas

para garantir o amparo ao dereito constitucional á liberdade de ideoloxía,
de crenza, credo e culto de todo o alumnado de 1º de Bacharelato galego?

152702

4.-

Vai a Xunta estudar a posibilidade de permitir ao alumnado o

exercicio da obxección de conciencia e así non cursar a materia de
Relixión?
5-

Considera a Xunta que así se facilita o ensino de calidade e en

igualdade de condicións con outras comunidades? Non cre a Xunta que se
produce unha discriminación

en canto ao ensino con respecto ao

alumnado doutras comunidades?

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 07/03/2019 16:19:48
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 07/03/2019 16:19:54
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández e Marcos Cal Ogando, 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 2.ª
O Lindano, segundo a Organización Mundial da Saúde, é un canceríxeno de tipo
1 que foi fabricado pola compañía Zeltia durante moitos anos, nunha planta
situada no polígono de Torneiros, no concello do Porriño. Estímase que máis de
1.000 toneladas de residuos xerados nesta fábrica, foron vertidos na zona e outros
puntos da rexión, empregando unha parte deste compoñente químico como
material para o arranxo de estradas, orixinando diferentes focos de
contaminación.

Outra zona de contaminación no concello do Porriño foi a zona de Contrasto, na
que no mes de outubro realizáronse analíticas para as que se lles tomaron mostras
de sangue as veciñas e veciños da zona.

En relación a estas analíticas, a alcaldesa de Porriño, informou no pasado pleno
do luns a instancias dunha pregunta rexistrada por EU Son Porriño, sobre os
resultados positivos de Lindano atopados nas analíticas e a falta absoluta de
información e coñecemento relativo a algún plan ou actuación por parte tanto por
parte da Consellería de Sanidade, así como dos comités científico técnicos
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anunciados pola Consellería de Medio Ambiente.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
Preguntas:

152704

-

Que actuacións pensa levar a cabo a Consellería de Sanidade en relación aos
resultados positivos que amosan as analíticas realizadas as veciñas e veciños
de Contrasto?

-

Ten elaborado a Consellería de Sanidade algún Plan para a protección da
saúde en relación á contaminación por Lindano?

-

Cal é o protocolo sanitario que está a seguir a Consellería en relación con este
problema?

-

Cal é a situación na que se atopan os supostos comités científico técnicos
anunciados pola Consellería de Medio Ambiente?

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 07/03/2019 13:57:39

Marcos Cal Ogando na data 07/03/2019 13:57:46
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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 resposta
oral na Comisión 2ª.

O pasado 4 de marzo foi publicado no Diario Oficial de Galiza (DOGA) o
anuncio do 22 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se somete a información pública por un
período de 15 días o anteproxecto da lei de residuos de Galiza.
A xestión dos residuos vén sendo un dos principais problemas que temos que
enfrontar como sociedade, e nos últimos tempos ten sido un dos centros dos debates
parlamentares así como un dos motivos polos que se está organizando a sociedade para
denunciar a política de xestión de residuos actual.
O anteproxecto de lei que acabamos de coñecer consideramos que vai na liña
contraria á demanda social dunha xestión de residuos pensada para resolver problemas e
non para incrementalos.
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Unha das moitas cuestións que regula o anteproxecto é a que ten a ver coas
explotacións mineiras consideradas como os lugares para a instalación de plantas de
xestión de residuos, é dicir vertedoiros. Así pois, neste documento queda de manifesto
que a vontade da Xunta de Galiza é dar vía libre ás canteiras como receptoras de
residuos se o organismo competente en materia de minas da Xunta así o estima
oportuno.
1
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Neste sentido o artigo 27 do texto da lei, na práctica facilita, ou promove, que as
canteiras poidan ser empregadas para acoller calquera instalación de xestión de
residuos, impulsado un desenvolvemento normativo incoherente con aquelas normas
que se apoian na restauración ambiental dirixida a recuperar espazos para que volvan á
situación orixinaria (plan de restauración obrigatorio), ou o máis semellante posible a
efectos de acadar a autorización de funcionamento. Mais pola contra, este texto reforza
a normativa estatal que na práctica serve como un coladeiro para os vertedoiros co
pretexto da restauración ambiental.
Vendo o espíritu do anteproxecto a Xunta semella non ter tomado nota da
preocupación das galegas e galegos con relación ao abuso e uso das canteiras
abandonadas que acaban acollendo vertedoiros de todo tipo, insalubres e molestos que
pola maior parte dos exemplos que hai incluso resultan altamente contaminantes. Ante
esta situacións, a cidadanía afectada organizouse para trasladar a mensaxe de
rexeitamento así como demandar cambios normativos urxentes coa pretensión de buscar
e dotar a normativa dunha lóxica garantista en favor da xente e non dos intereses
mercantilistas de compañías que, aproveitándose das facilidades de leis ambiguas e
totalmente insuficientes, depredan sobre parcelas e terreos, que non sendo aptos, acaban
converténdose en grandes puntos negros de contaminación ambiental. No canto de dar
resposta a estas preocupacións e reestruturar unha normativa anacrónica, así como
incumprindo os compromisos do Partido Popular e da Xunta coa veciñanza, novamente
amosan os seus verdadeiros intereses promovendo unha lei de residuos e solos
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contaminados que reforza, aínda máis, dándolle máis cobertura legal, que as canteiras
poidan rematar sendo lugar de todo tipo de instalacións de xestión de residuos... Casos
coma Miramontes, Casalonga, co artigo 27 do borrador da lei, na práctica terán vía libre
e facilitarase que este tipo de canteiras poidan ser empregadas para acoller calquera
instalación deste tipo.

2
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
- Cal é motivación da Xunta de Galiza para favorecer a instalación de plantas
de xestión de residuos en explotacións mineiras?
- Asume a Xunta que as canteiras son, atendendo ao disposto na proposta
normativa, lugares idóneos para instalacións de vertedoiros ou outras plantas de xestión
de residuos?
- Busca o Goberno galego con estas previsións normativas despexarlles o
camiño a proxectos como o previsto na Casalonga, ou o que funciona en Miramontes,
ou outros semellantes como os denunciados en Bóveda, Chantada, Ortigueira, Porriño
ou Silleda?

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2019

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

Xosé Luis Bará Torres na data 07/03/2019 17:30:59

María Montserrat Prado Cores na data 07/03/2019 17:31:05

Ana Pontón Mondelo na data 07/03/2019 17:31:07

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/03/2019 17:31:09

Olalla Rodil Fernández na data 07/03/2019 17:31:11
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Noa Presas Bergantiños na data 07/03/2019 17:31:12
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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.
A saúde é un dereito básico tamén no traballo. Para iso é preciso promover a
implantación de políticas preventivas que melloren a saúde e a seguridade das
traballadoras e dos traballadores.
O Grupo Socialista vén denunciando reiteradamente que a evolución negativa da
sinistralidade laboral está marcada polo deterioro constante das condicións de
traballo, así como pola redución dos recursos dedicados á prevención de riscos
laborais nas empresas, que inevitablemente están a supoñer un quebranto na
saúde e na seguridade dos traballadores e das traballadoras.
Este grupo ten solicitado en diversas iniciativas que se potencie a posta en
marcha da Estratexia Galega de Seguridade e Saúde Laboral, así como que se
incremente o orzamento destinado a tal fin como mínimo ata os niveis de 2011,
xa que a Xunta de Galicia vén reducindo os orzamentos dedicados a prevención
de riscos laborais, concretamente os destinados ás actividades desenvolvidas polo
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral ( ISSGA).
Acabamos de coñecer os datos de sinistralidade laboral feminina feitos públicos
pola Asociación de Mutuas de Accidentes de Traballo (AMAT), que nos di que
Galicia é a sétima comunidade autónoma na que as traballadoras sofren máis
accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
Durante o ano 2018, 9.356 traballadoras cursaron parte de baixa por
continxencias profesionais. Segundo a AMAT as mulleres sofren ⅓ dos
accidentes e enfermidades profesionais.
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia dos datos de sinistralidade laboral
feminina de 2018 en Galicia?
2ª) Que plan de traballo está a desenvolver o ISSGA durante este ano 2019 para
combater a sinistralidade laboral entre as mulleres en Galicia?
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
152711

Pazo do Parlamento, 7 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 07/03/2019 17:58:25
Noela Blanco Rodríguez na data 07/03/2019 17:58:34
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Julio Torrado Quintela na data 07/03/2019 17:58:40
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión Permanente non
Lexislativa de Control da Corporación da RTVG.
A radiotelevisión pública galega, acumula constantes queixas tanto do Comité
Intercentros da CRTVG, como das forzas políticas da oposición, de manipulación
informativa tanto na radio como na televisión de todos os galegos e galegas nos
diferentes telexornais que se emiten ao longo do día. Esta situación mesmo levou
aos dous presentadores do Telexornal Serán, Alfonso Hermida e Tati Moyano, a
presentar a súa dimisión en xuño deste ano, ao que hai que engadir a mobilización
dos venres negros (que xa vai pola súa 41 edición) polo cumprimento íntegro da
Lei de medios públicos do 2011, a histórica manifestación que percorreu as rúas
de Compostela o pasado 8 de setembro, os paros parciais do mes de novembro, e
as dúas folgas de 24 horas dos días 19 e 22 de decembro.
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O 25 de maio de 2018, o Grupo Parlamentario Socialista presentou no Congreso
dos Deputados unha moción de censura ao Goberno de Mariano Rajoy, despois
de que a Audiencia Nacional sentenciase que o PP se beneficiou dun esquema de
subornos ilegais para contratos do caso Gürtel. Os tribunais confirmaban así, en
primeira instancia a existencia dunha estrutura de contabilidade e financiamento
ilegal que se desenvolveu en paralelo coa oficial desde o momento da fundación
do partido en 1989. A Audiencia Nacional, na sentenza, argumentaba que o PP
axudou a establecer “un sistema xenuíno e efectivo de corrupción institucional a
través da manipulación da contratación pública central, autonómica e local”.
Doutra banda, considerou que Rajoy non fóra “veraz” coma testemuña durante o
xuízo.
Estes oito meses e medio de Goberno de Pedro Sánchez, que comezaron o pasado
2 de xuño tras gañar a primeira moción de censura da historia da democracia
española, estiveron marcados pola reversión dos retallos levados a cabo pola
dereita durante os peores anos da crise económica, e a recuperación de dereitos
sociais.
O presidente do Goberno anunciou o pasado 15 de febreiro, despois de non lograr
os apoios suficientes para aprobar os Orzamentos do Estado para o ano 2019, que
as eleccións xerais se celebrarán o vindeiro 28 de abril.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera que a cobertura que fan os medios de comunicación públicos
galegos das novas referidas ao Goberno socialista de España, se realizan
con criterios de obxectividade e pluralismo político?
2. Cre que o Goberno de Pedro Sánchez recibe o mesmo trato na CRTVG,
que o que recibía o anterior executivo de Mariano Rajoy?
3. Cre que hai manipulación informativa na radio e televisión públicas
galegas, sobre a xestión levada a cabo durante estes oito meses polo
Goberno socialista de España?
4. Cales cre que son os motivos das numerosas queixas que acumula a
CRTVG por manipulación informativa e falla de pluralismo político e
social?

Pazo do Parlamento, 06 de marzo 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 06/03/2019 10:29:05
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Julio Torrado Quintela na data 06/03/2019 10:29:11
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión Permanente non
Lexislativa de Control da Corporación da RTVG.
A radiotelevisión pública galega, vital para o mantemento do espazo público
democrático, o reforzamento da identidade do pobo galego, e a promoción da
nosa cultura e lingua, está a vivir un preocupante deterioro nos últimos anos, con
graves consecuencias para o pluralismo ideolóxico e social. Acumula constantes
queixas tanto do Comité Intercentros da CRTVG, como das forzas políticas da
oposición, de manipulación informativa tanto na radio como na televisión de
todos os galegos e galegas nos diferentes telexornais que se emiten ao longo do
día. Esta situación mesmo levou aos dous presentadores do Telexornal Serán,
Alfonso Hermida e Tati Moyano, a presentar a súa dimisión en xuño deste ano, ao
que hai que engadir a mobilización dos venres negros (que xa vai pola súa 41
edición) polo cumprimento íntegro da Lei de medios públicos do 2011, a histórica
manifestación que percorreu as rúas de Compostela o pasado 8 de setembro, os
paros parciais do mes de novembro, e as dúas folgas de 24 horas dos días 19 e 22
de decembro.
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Dende o Grupo Socialista vimos detectando dende hai tempo, comentarios
machistas, sexistas, e imaxes estereotipadas das mulleres no programa da TVG
Land Rover.
Ademais, este espazo que ten moita audiencia, está servindo como ben sendo
habitual noutros programas dos medios de comunicación públicos galegos, como
un instrumento máis ao servizo do PP. De feito, o pasado xoves 14 de febreiro,
Feijoo “entrou” en directo por teléfono, para falar co recente gañador dun Goya
como director de reparto, Luis Zahera, a quen o presidente da Xunta de Galicia
non recoñecera cando asistira ao plató do programa conducido por Roberto Vilar
en setembro de 2016. Feijóo tamén aproveitou a conversa que mantivo para
criticar ao alcalde Vigo, Abel Caballero.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cre a CRTVG que no espazo da TVG Land Rover se fan comentarios
machistas e sexistas que atentan contra a dignidade das mulleres?
2. En caso afirmativo, que medidas ten previsto tomar?
3. Considera a CRTVG que no programa Land Rover se mantén o principio
de pluralismo ideolóxico e social que deben rexer en todos os espazos dun
medio de comunicación público?
Pazo do Parlamento, 04 de marzo 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 06/03/2019 11:10:24
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Julio Torrado Quintela na data 06/03/2019 11:10:30
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