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Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Consorcio de Igualdade e Benestar en materia
de concesión de permisos de conciliación
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa Orde TEC/271/2019, do 6 de marzo, pola
que se establecen os suplementos territoriais en diversas comunidades autónomas en relación
coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio de 2013 e o procedemento de liquidación deses suplementos, así como as demandas que vai realizar ao Goberno
central ao respecto
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da mexilla nas áreas de especial sensibilidade para o percebe, así como o mantemento de contactos
coas confrarías afectadas para o coñecemento das súas demandas
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a garantía pola Xunta de Galicia da acreditación do coñecemento da lingua galega por todo
o profesorado de educación secundaria e da Escola Superior de Arte Dramática, ou, se é o caso, as
medidas previstas ao respecto
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Grupo Parlamentario de En Marea
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Sobre as actuacións que vai impulsar o Goberno galego en relación coa declaración da Ribeira Sacra
como ben de interese cultural no Decreto 166/2018, do 27 de decembro, a súa valoración e os criterios seguidos ao respecto
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Sobre o obxectivo da comunicación remitida ao persoal da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, o 8 de marzo de 2019, en relación coa inclusión na nómina de xaneiro do incremento salarial establecido na Orde do 14 de xaneiro de 2019
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Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre os permisos e as razóns existentes para a corta de árbores levada a cabo na carballeira do
Campo da Feira das Cruces, no concello de Sobrado
153820
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Sobre o contido do Informe da Axencia Tributaria de Galicia referido ao balance das actuacións levadas a cabo no ano 2018 en materia de control ﬁscal, así como as razóns existentes para non publicalo na súa páxina nin no Portal de Transparencia da Xunta de Galicia
153823
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas conclusións
do estudo elaborado pola Unión de Consumidores de Galicia respecto do consumo de peixe na
comunidade autónoma
153824
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns do atraso do inicio do expediente de contratación do servizo de vinte e oito cafeterías
escolares para o curso 2018-2019, así como da demora que presenta a adxudicación da súa totalidade
153826
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ı 47695 (10/POC-007567)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego desde o inicio do curso 2017-2018 referidas á
posta en marcha dunha plataforma informática para a elaboración das programacións didácticas de
educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato para todos os centros docentes da comunidade autónoma, o grao de desenvolvemento actual e prazo previsto para o seu remate
153828

ı 47701 (10/POC-007568)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns do proceso de diverxencia que padece Galicia coa Unión Europea en materia económica, así como co resto das comunidades autónomas do norte do Estado no referido á renda
per cápita, e as medidas previstas polo Goberno galego ao respecto
153830
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Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación cos resultados obtidos por Galicia nas diferentes
variables identiﬁcadas para a elaboración do Mapa do talento en España 2019, así como a súa posible
relación coas políticas económicas implementadas polo Goberno galego
153833
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Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir en Galicia un nivel de diﬁcultade
xusto nas probas correspondentes á avaliación de bacharelato para o acceso á universidade do
próximo ano, así como demandar ao futuro Goberno de España unha coordinación na materia, e
as políticas que vai levar a cabo ao respecto
153836

ı 47714 (10/POC-007571)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación de Venezuela, a achega realizada por
Galicia nos últimos anos para paliar as necesidades que están a padecer as persoas galegas residentes nese país e as medidas que vai levar a cabo para prestarlles asistencia
153839
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ı 47715 (10/POC-007572)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre os resultados da Estratexia Retorna 2020, no referido ao número de persoas retornadas no
ano 2018, a opinión da Xunta de Galicia respecto da evolución que presenta en relación cos anos
anteriores e as previsións ao respecto
153841

ı 47718 (10/POC-007573)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
153754
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Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir a igualdade efectiva de homes e
mulleres no ámbito laboral
153843

ı 47719 (10/POC-007574)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Villares Naveira, Luis
Sobre o estado de cumprimento do compromiso da Consellería de Economía, Emprego e Industria referido á posta en marcha dunha mesa de traballo coa empresa Poligal e os seus traballadores para evitar
o posible peche da factoría de Narón, as propostas trasladas pola Xunta de Galicia a esa mesa e o desenvolvemento dalgunha xestión con posibles empresas interesadas na súa adquisición
153846

ı 47721 (10/POC-007575)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do Centro Galego de Bos Aires

ı 47722 (10/POC-007576)

153850

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre os resultados da posta en marcha da convocatoria de Bolsas Excelencia Xuventude Exterior
para atraer o talento da emigración galega, o perﬁl das persoas participantes e a súa incidencia na
demografía de Galicia
153852

ı 47723 (10/POC-007577)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre a ﬁnalidade da posta en marcha polo Goberno galego da iniciativa Portal Retorna, para dar
apoio e asesoramento aos emigrantes galegos no exterior que desexen retornar e aos que xa retornaron á súa terra, así como os mecanismos complementarios que ten para ese ﬁn
153854

ı 47724 (10/POC-007578)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre as medidas levadas a cabo polo Goberno galego ao abeiro da Estratexia Emigración 2020,
así como a súa valoración respecto do seu nivel de execución
153856
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ı 47726 (10/POC-007579)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 3 máis
Sobre a información e as medidas previstas polo Goberno galego en relación coa incidencia da tuberculose e outras enfermidades asociadas a esta na poboación do xabaril en Galicia
153858

ı 47733 (10/POC-007580)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a xestión que está a levar a cabo o Goberno galego en relación coas Oﬁcinas Agrarias Comarcais
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ı 47736 (10/POC-007581)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre as circunstancias que posibilitaron que a Corporación de RTVG estendese á TVG2 a emisión
en HD prevista inicialmente só para a TVG
153864

ı 47741 (10/POC-007582)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación co impacto das
obras realizadas polo Concello de Abadín nunha pista na accesibilidade dunha vivenda da parroquia
de Abeledo situada no barrio do Couto
153866

ı 47743 (10/POC-007583)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a retransmisión da gala dos Premios María Casares na Corporación de RTVG e as demandas
formuladas pola Asociación de Actrices e Actores de Galicia ao respecto
153869

ı 47744 (10/POC-007584)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a seguridade viaria na estrada
AC-552 á entrada de Vimianzo, á altura do centro comercial Fonte dos Cabalos
153872

ı 47749 (10/POC-007585)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns da Corporación de RTVG para non atender as solicitudes de xuntanza da Asociación de
Actores e Actrices de Galicia co ﬁn de pactar unha mellora da cobertura e difusión da gala dos Premios
María Casares na TVG, así como as actuacións previstas ao respecto para o próximo ano
153874

ı 47754 (10/POC-007586)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do sector ﬁnanceiro e da posición de Abanca 153877
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ı 47762 (10/POC-007587)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos referidos á recuperación do emprego na
comunidade autónoma e ao desequilibrio existente entre as provincias do interior e do exterior de
Galicia, así como a súa opinión en relación coa política de emprego que leva a cabo
153882

ı 47767 (10/POC-007588)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
153756
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Sobre a avaliación do Goberno galego respecto do impacto do sector turístico na economía de
Galicia, así como as medidas que vai impulsar para reducir a temporalidade e a precariedade do
seu emprego
153885

ı 47768 (10/POC-007589)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da consignación dos fondos necesarios para aumentar as prazas de centro de día no concello das Pontes de García Rodríguez, así como o impulso
dunha residencia pública nese concello
153889

ı 47770 (10/POC-007590)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as intencións da Xunta de Galicia referidas á modiﬁcación do actual marco normativo que
regula os horarios do persoal docente non universitario da comunidade autónoma ou, se é o caso,
as razóns existentes para o seu mantemento
153891

ı 47779 (10/POC-007592)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para cubrir as necesidades de prazas de atención residencial para persoas maiores e de centro de día para persoas dependentes con diversidade
funcional no concello de Culleredo
153893

ı 47786 (10/POC-007593)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno galego para o cumprimento do
acordo parlamentario referido á incorporación de cláusulas de igualdade na contratación pública
de Galicia
153896
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ı 47791 (10/POC-007594)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dunha análise do contido do Estatuto da industria
electrointensiva, e as súas previsións respecto do impulso dunha mesa de negociación para
reclamar ao Goberno central a corrección daquelas cuestións que poidan ser prexudiciais para
Galicia
153900

ı 47797 (10/POC-007595)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre a autorización dunha vertedura de escombros e residuos ao mar pola Dirección do porto de
Vilagarcía de Arousa
153903
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ı 47800 (10/POC-007596)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o anuncio do Anteproxecto de lei de residuos e solos contaminados ao remate do Consello
da Xunta de Galicia no que foi presentado, as razóns da demora do Goberno galego na modiﬁcación
da normativa vixente nesa materia e o prazo previsto para a aprobación das estratexias de loita
contra o cambio climático e de economía circular
153905

ı 47805 (10/POC-007597)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Casal Vidal, Francisco
Sobre a implantación da rede de banda larga de Internet en todo o territorio de Galicia
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 20 de marzo de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a tramite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación
- 47924 (10/POPX-000136)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para solucionar os conﬂitos laborais abertos
nalgúns dos servizos públicos fundamentais da comunidade autónoma
A Mesa admítea a trámite como pregunta con resposta oral no pleno, ao abeiro do artigo 155.5 do
Regulamento.
- 47935 (10/POPX-000137)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a posición do Goberno galego en relación coas discriminacións a Galicia e os privilexios de Ence
A Mesa admítea a trámite como pregunta con resposta oral no pleno, ao abeiro do artigo 155.5 do
Regulamento.
- 47936 (10/POPX-000138)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para darlle resposta á contestación social respecto das súas políticas nos ámbitos centrais da súa acción de Goberno
A Mesa admítea a trámite como pregunta con resposta oral no pleno, ao abeiro do artigo 155.5 do
Regulamento.

1.4.4.2. Preguntas orais en comisión
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Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 47919 (10/POC-007612)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do impacto que está a ter en Galicia, en termos de
crecemento e creación de emprego, a actuación do Goberno central nos últimos nove meses, nomeadamente, no ámbito da industria. (Procedemento de urxencia)
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite por vía de urxencia, ao abeiro do artigo
98 do Regulamento do Parlamento de Galicia.
- 47920 (10/POC-007614)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da decisión do Goberno central de achantarse nos
recursos contencioso-administrativos interpostos contra o acordo de prórroga da concesión de
Ence nos terreos de Lourizán, en Pontevedra. (Procedemento de urxencia)
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite por vía de urxencia, ao abeiro do artigo
98 do Regulamento do Parlamento de Galicia.
- 47922 (10/POC-007615)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da decisión do Ministerio de Xustiza de apartarse por
primeira vez da proposta de creación das novas unidades xudiciais formulada de xeito consensuado
pola Comisión Mixta formada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e o Goberno galego (Procedemento de urxencia)
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite por vía de urxencia, ao abeiro do artigo
98 do Regulamento do Parlamento de Galicia.

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

CSV: 90PrqWY2w1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 47493 (10/POC-007548)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido do convenio aprobado no Consello da Xunta de Galicia do 7 de febreiro de 2019 para
impulsar a marca Q de Calidade nos establecementos e servizos turísticos da comunidade autónoma,
así como as razóns existentes para non publicalo no Portal de Transparencia do Goberno galego
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 47501 (10/POC-007549)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 7 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da implantación dun servizo de escolas infantís
para os empregados públicos da Administración autonómica en Santiago de Compostela, así como
a realización dunha planiﬁcación ao respecto nos centros de traballo propios máis importantes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47502 (10/POC-007550)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 7 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da implantación dun servizo de escolas infantís
para os empregados públicos da Administración autonómica en Santiago de Compostela, así como
a realización dunha planiﬁcación ao respecto nos centros de traballo propios máis importantes
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 47510 (10/POC-007551)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rey Varela, José Manuel e 8 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto do cumprimento polo Goberno central do acordo
de negociar coas comunidades autónomas as bases do programa Reindus, de axudas para actuacións de reindustrialización
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 47515 (10/POC-007552)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a valoración da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en relación
coa existencia de circunstancias nas que o alumnado debe cursar unha materia de carácter confesional en determinados supostos organizativos, así como as súas intencións respecto da modiﬁcación do marco normativo para evitalo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 47521 (10/POC-007553)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Consorcio de Igualdade e Benestar en materia
de concesión de permisos de conciliación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 47525 (10/POC-007554)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre os convenios de colaboración asinados pola Consellería do Mar co Centro de Supercomputación de Galicia, e os seus obxectivos concretos
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 47528 (10/POC-007555)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as razóns e a opinión do Goberno galego respecto do gasto en xuño de 2018 de 3.600 euros
nunha cadeira para a delegación da Consellería do Mar en Ribeira, así como de 7.689 euros en
marzo de 2019 en mobiliario para dun despacho desa consellaría
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 47597 (10/POC-007556)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre as razóns da demora e o prazo estimado pola Xunta de Galicia para a cobertura dos postos
de traballo previstos na relación de postos de traballo da Consellería do Medio Rural para a Oﬁcina
Agraria Comarcal de Lugo
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 47601 (10/POC-007557)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
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 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 47607 (10/POC-007558)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa Orde TEC/271/2019, do 6 de marzo, pola que
se establecen os suplementos territoriais en diversas comunidades autónomas en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio de 2013 e o procedemento de liquidación deses suplementos, así como as demandas que vai realizar ao Goberno central ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 47656 (10/POC-007559)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do establecemento de zonas exentas de extracción
da mexilla nas áreas de especial sensibilidade para o percebe, así como o mantemento de contactos
coas confrarías afectadas para o coñecemento das súas demandas
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 47666 (10/POC-007560)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a garantía pola Xunta de Galicia da acreditación do coñecemento da lingua galega por todo
o profesorado de educación secundaria e da Escola Superior de Arte Dramática, ou, se é o caso, as
medidas previstas ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 47668 (10/POC-007561)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 4 máis
Sobre as actuacións que vai impulsar o Goberno galego en relación coa declaración da Ribeira Sacra
como ben de interese cultural no Decreto 166/2018, do 27 de decembro, a súa valoración e os criterios seguidos ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 47672 (10/POC-007562)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre o obxectivo da comunicación remitida ao persoal da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, o 8 de marzo de 2019, en relación coa inclusión na nómina de xaneiro do incremento salarial establecido na Orde do 14 de xaneiro de 2019
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47676 (10/POC-007563)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre os permisos e as razóns existentes para a corta de árbores levada a cabo na carballeira do
Campo da Feira das Cruces, no concello de Sobrado
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 47681 (10/POC-007564)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido do Informe da Axencia Tributaria de Galicia referido ao balance das actuacións levadas a cabo no ano 2018 en materia de control ﬁscal, así como as razóns existentes para non publicalo na súa páxina nin no Portal de Transparencia da Xunta de Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 47685 (10/POC-007565)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas conclusións do
estudo elaborado pola Unión de Consumidores de Galicia respecto do consumo de peixe na comunidade autónoma
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 47690 (10/POC-007566)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns do atraso do inicio do expediente de contratación do servizo de vinte e oito cafeterías
escolares para o curso 2018-2019, así como da demora que presenta a adxudicación da súa totalidade
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 47695 (10/POC-007567)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego desde o inicio do curso 2017-2018 referidas
á posta en marcha dunha plataforma informática para a elaboración das programacións didácticas
de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato para todos os centros docentes
da comunidade autónoma, o grao de desenvolvemento actual e prazo previsto para o seu remate
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 47701 (10/POC-007568)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns do proceso de diverxencia que padece Galicia coa Unión Europea en materia económica, así como co resto das comunidades autónomas do norte do Estado no referido á renda
per cápita, e as medidas previstas polo Goberno galego ao respecto
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 47702 (10/POC-007569)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación cos resultados obtidos por Galicia nas diferentes
variables identiﬁcadas para a elaboración do Mapa do talento en España 2019, así como a súa posible
relación coas políticas económicas implementadas polo Goberno galego
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 47713 (10/POC-007570)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir en Galicia un nivel de diﬁcultade
xusto nas probas correspondentes á avaliación de bacharelato para o acceso á universidade do
próximo ano, así como demandar ao futuro Goberno de España unha coordinación na materia, e
as políticas que vai levar a cabo ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 47714 (10/POC-007571)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación de Venezuela, a achega realizada por
Galicia nos últimos anos para paliar as necesidades que están a padecer as persoas galegas residentes nese país e as medidas que vai levar a cabo para prestarlles asistencia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 47715 (10/POC-007572)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre os resultados da Estratexia Retorna 2020, no referido ao número de persoas retornadas no
ano 2018, a opinión da Xunta de Galicia respecto da evolución que presenta en relación cos anos
anteriores e as previsións ao respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 47718 (10/POC-007573)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir a igualdade efectiva de homes e
mulleres no ámbito laboral
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 47719 (10/POC-007574)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Villares Naveira, Luis
Sobre o estado de cumprimento do compromiso da Consellería de Economía, Emprego e Industria referido á posta en marcha dunha mesa de traballo coa empresa Poligal e os seus traballadores para evitar o posible peche da factoría de Narón, as propostas trasladas pola Xunta de
Galicia a esa mesa e o desenvolvemento dalgunha xestión con posibles empresas interesadas
na súa adquisición
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 47721 (10/POC-007575)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do Centro Galego de Bos Aires
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 47722 (10/POC-007576)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre os resultados da posta en marcha da convocatoria de Bolsas Excelencia Xuventude Exterior
para atraer o talento da emigración galega, o perﬁl das persoas participantes e a súa incidencia na
demografía de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 47723 (10/POC-007577)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre a ﬁnalidade da posta en marcha polo Goberno galego da iniciativa Portal Retorna, para dar
apoio e asesoramento aos emigrantes galegos no exterior que desexen retornar e aos que xa retornaron á súa terra, así como os mecanismos complementarios que ten para ese ﬁn
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 47724 (10/POC-007578)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 8 máis
Sobre as medidas levadas a cabo polo Goberno galego ao abeiro da Estratexia Emigración 2020,
así como a súa valoración respecto do seu nivel de execución
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 47726 (10/POC-007579)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 3 máis
Sobre a información e as medidas previstas polo Goberno galego en relación coa incidencia da tuberculose e outras enfermidades asociadas a esta na poboación do xabaril en Galicia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 47733 (10/POC-007580)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a xestión que está a levar a cabo o Goberno galego en relación coas Oﬁcinas Agrarias Comarcais
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 47736 (10/POC-007581)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre as circunstancias que posibilitaron que a Corporación de RTVG estendese á TVG2 a emisión
en HD prevista inicialmente só para a TVG
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 47741 (10/POC-007582)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación co impacto das
obras realizadas polo Concello de Abadín nunha pista na accesibilidade dunha vivenda da parroquia
de Abeledo situada no barrio do Couto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47743 (10/POC-007583)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a retransmisión da gala dos Premios María Casares na Corporación de RTVG e as demandas
formuladas pola Asociación de Actrices e Actores de Galicia ao respecto
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
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- 47744 (10/POC-007584)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a seguridade viaria na estrada AC-552
á entrada de Vimianzo, á altura do centro comercial Fonte dos Cabalos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 47749 (10/POC-007585)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns da Corporación de RTVG para non atender as solicitudes de xuntanza da Asociación
de Actores e Actrices de Galicia co ﬁn de pactar unha mellora da cobertura e difusión da gala dos
Premios María Casares na TVG, así como as actuacións previstas ao respecto para o próximo ano
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 47754 (10/POC-007586)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto do sector ﬁnanceiro e da posición de Abanca
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 47762 (10/POC-007587)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos referidos á recuperación do emprego na
comunidade autónoma e ao desequilibrio existente entre as provincias do interior e do exterior de
Galicia, así como a súa opinión en relación coa política de emprego que leva a cabo
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 47767 (10/POC-007588)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto do impacto do sector turístico na economía de Galicia, así como as medidas que vai impulsar para reducir a temporalidade e a precariedade do seu
emprego
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 47768 (10/POC-007589)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da consignación dos fondos necesarios para aumentar as prazas de centro de día no concello das Pontes de García Rodríguez, así como o impulso
dunha residencia pública nese concello
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: 90PrqWY2w1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 47770 (10/POC-007590)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as intencións da Xunta de Galicia referidas á modiﬁcación do actual marco normativo que
regula os horarios do persoal docente non universitario da comunidade autónoma ou, se é o caso,
as razóns existentes para o seu mantemento
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 47779 (10/POC-007592)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para cubrir as necesidades de prazas de atención residencial para persoas maiores e de centro de día para persoas dependentes con diversidade
funcional no concello de Culleredo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 47786 (10/POC-007593)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno galego para o cumprimento do acordo
parlamentario referido á incorporación de cláusulas de igualdade na contratación pública de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 47791 (10/POC-007594)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dunha análise do contido do Estatuto da industria electrointensiva, e as súas previsións respecto do impulso dunha mesa de negociación para reclamar
ao Goberno central a corrección daquelas cuestións que poidan ser prexudiciais para Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 47797 (10/POC-007595)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre a autorización dunha vertedura de escombros e residuos ao mar pola Dirección do porto de
Vilagarcía de Arousa
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 47800 (10/POC-007596)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o anuncio do Anteproxecto de lei de residuos e solos contaminados ao remate do Consello
da Xunta de Galicia no que foi presentado, as razóns da demora do Goberno galego na modiﬁcación
da normativa vixente nesa materia e o prazo previsto para a aprobación das estratexias de loita
contra o cambio climático e de economía circular
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 47805 (10/POC-007597)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Casal Vidal, Francisco
Sobre a implantación da rede de banda larga de Internet en todo o territorio de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente
da Xunta de Galicia.

Sr. Presidente, que vai facer para solucionar os conflitos laborais abertos en
algúns dos servicios públicos fundamentais do pais?
Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2019.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Luis Villares Naveira na data 18/03/2019 16:31:07
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Sr. Feijóo, por que leva dez anos calando ante as discriminacións a
Galiza e só alza a voz para exercer como portavoz dos privilexios de ENCE?

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2019

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
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Á Mesa do Parlamento
Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr.
presidente da Xunta de Galicia.
Sr. presidente, como pensa dar resposta á contestación social das súas
políticas en ámbitos centrais na acción da Xunta de Galicia?

Pazo do Parlamento, 21 de xaneiro de 2019

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia
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A Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo,
Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández e
Sandra Vázquez Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia ao abeiro do disposto no artigo 98, 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo polo trámite
de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada polo impacto que está a ter en Galicia a falta dunha axenda
industrial por parte do actual Goberno do Estado, que nesta semana tense
materializado na falta dunha solución para a continuidade de Alcoa na Coruña e no
retraso ata o 26 de abril da aprobación do Estatuto de Consumidores Electrointensivos,
poñendo en risco 5.000 empregos en Galicia vencellados a esta industria, incluía
Ferroatlántica. Tamén pola decisión de “allanarese” nos recursos contenciosoadministrativos que se seguen na Audiencia Nacional en contra da resolución de
prórroga da concesión a ENCE sobre os terreos da Lourizán, en Pontevedra, poñendo
en risco outros 5.100 empregos directos e indirectos, contando coas postos de traballo
en empresas contratistas e no sector forestal da nosa Comunidade.
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Estas últimas decisións do Goberno do presidente Pedro Sánchez teñen un impacto
negativo directo e concreto sobre sectores estratéxicos para o economía e o emprego
en Galicia, veñen a sumar a inestabilidade política e empresarial na que se instalou
España no último semestre de 2018 tras a súa chegada a La Moncloa. Serva de
exemplo que o dato de paro rexistrado do pasado febreiro a nivel nacional, cun
aumento en 3.279 do número de persoas que buscan un emprego respecto a xaneiro,
é o peor desde 2013 nun mes de febreiro.

Se ben Galicia rexistra un mellor comportamento co Estado como pon de manifesto o
feito de que o pasado mes o paro rexistrado baixara na comunidade en 1.091 persoas,
cambiando a tendencia dos últimos dez, a realidade é que nas últimas semanas se
están a anunciar varios expedientes de regulamento do emprego que tamén afectan á

153772

nosa comunidade autónoma, polo que xeran preocupación ao grupo parlamentario
popular porque representan un escollo na senda de crecemento económico iniciada hai
catro anos e que ten permitido a recuperación de 91.000 empregos na comunidade.
Por todo isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que valoración fai o Goberno galego sobre o impacto que en termos de crecemento e
creación de emprego está a ter en Galicia a actuación do Goberno de España nos
últimos nove meses, nomeadamente na industria?

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 18/03/2019 13:56:12
Maria Antón Vilasánchez na data 18/03/2019 13:56:22
Moisés Blanco Paradelo na data 18/03/2019 13:56:27
Moisés Rodríguez Pérez na data 18/03/2019 13:56:34
Marta Novoa Iglesias na data 18/03/2019 13:56:41
Cristina Isabel Romero Fernández na data 18/03/2019 13:56:48
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A Mesa do Parlamento
Jacobo Moreira Ferro, Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernández Prado, Marta
Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trénor López e Daniel
Varela Suanzes-Carpegna, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia ao abeiro do disposto no artigo, 98, 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios
polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada por coñecer canto antes en sede parlamentaria a posición do
Goberno Galego sobre o feito de que a Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar allanouse procesualmente en tres recursos contencioso-administrativos que
se seguen ante a Audiencia Nacional contra o acordo da citada Dirección do 20 de
xaneiro de 2016 pola que se prorrogaba a concesión á empresa Ence nos terreos de
Dominio Público Marítimo-Terrestre en Lourizán, onde se atopa a súa factoría.
Trátase dunha decisión de fonda transcendencia socioeconómica non só para a
bisbarra de Pontevedra senón para toda Galicia. Tradúcese en que a Dirección General
deixa de respaldar e defender unha decisión técnica propia adoptada hai 3 anos en
virtude da cal se outorgaba unha prórroga á concesión de Ence por 60 anos, situando
na incertidume o futuro dunha industria con todos os postos de traballo que xera, e que
ademais tiña xa comprometidos coa Xunta de Galicia unha serie de investimentos e
beneficios sociais e ambientais plasmados no Pacto Ambiental asinado o 28 de xuño
de 2016 .
Segundo a empresa, se eses allanamentos son aceptados e se ditan sentencias
estimatorias dos recursos interpostos, poderían provocar unha forte destrución de
emprego en toda Galicia.
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Por todo isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre a decisión do Goberno de España de
allanarse aos recursos contencioso-administrativos interpostos contra o acordo da
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de 20 de xaneiro de 2016
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pola que se acordou a prórroga da concesión de Ence nos terreos de Lourizán, en
Pontevedra?.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jacobo Moreira Ferro na data 18/03/2019 14:15:36
Jaime Castiñeira Broz na data 18/03/2019 14:15:43
Martín Fernández Prado na data 18/03/2019 14:15:49
Marta Novoa Iglesias na data 18/03/2019 14:15:57
María Julia Rodriguez Barreira na data 18/03/2019 14:16:05
Gonzalo Trenor López na data 18/03/2019 14:16:12
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Á Mesa do Parlamento
Paula Prado del Río, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño
Villar, Alberto Pazos Couñago, César Fernández Gil, Julia Rodríguez Barreira,
Encarna Amigo Díaz e Jaime Castiñeira Broz deputadas e deputados do Grupo
Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto nos artigos 98, 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e
Interior polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia:
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto
antes a súa posición sobre este tema en Sede Parlamentaria.
Como é coñecido a competencia para a creación de novas unidades xudiciais,
correspóndelle ao Goberno da Nación, e sempre que o Goberno Central procedeu a
crear novas unidades a Xunta ten manifestado a súa dispoñibilidade para afrontar os
gastos que supón a posta en marcha dos xulgados que lle resultan asignados a Galicia,
que se estende a todos os custos en medios materiais (edificios, mobiliario, material
informático) e aos medios persoais dos funcionarios que auxilian aos xuíces e fiscais.
Para adoptar as decisións sobre as necesidades de creación de novos órganos
xudiciais é imprescindible a debida coordinación entre o Goberno autonómico –
responsable dunha eficaz cobertura cos medios persoais e materiais adecuados- e o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, como máximos representantes do Poder
Xudicial en Galicia, teñen unha ampla visión das necesidades reais, da evolución dos
asuntos e de datos obxectivos e estruturais de cargas de traballo, máis alá de
percepcións particulares o situacións conxunturais.
É dicir, a mecánica para a creación de novas unidades pasa indiscutiblemente pola
proposta da Comisión Mixta entre a Sala de Goberno do Tribunal Superior e a Xunta de
Galicia.
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Esta proposta que historicamente sempre se fixo de consenso, baséase na
ponderación das necesidades de creación obxectivamente máis urxentes e o número
de órganos a crear asignado a Galicia polo Goberno do Estado.
E así se fixo a finais do pasado ano considerando a Comisión Mixta a creación
necesaria e inescusable de tres novos xulgados do social, concretamente –e en orde
alfabética- dos que serían o novo Xulgado do Social Nº. 4 de Lugo, o novo Xulgado do
Social Nº. 4 de Santiago de Compostela e o Xulgado do Social Nº. 6 de Vigo.
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Pois ben, por primeira vez en todos estes anos a Xunta de Galicia atópase con que o
Ministerio de Xustiza desatende a proposta formulada de consenso pola Comisión
Mixta, solicitando informe para a creación de tres unidades non coincidentes en dous
casos coa proposta.
Sabemos polos medios de comunicación que a Xunta de Galicia, á vista da
contradición existente entre as prazas solicitadas e as que se participaron polo
Ministerio, convocou de urxencia á Comisión Mixta para valorar o contido do informe a
emitir.
Esta Comisión celebrouse o pasado 25 de febreiro e ratificouse na proposta de
creación dos tres xulgados do social, insistindo na valoración da carga de traballo que
reflicten os datos estatísticos do pasado ano 2018, sen prexuízo da dispoñibilidade á
creación de máis prazas sempre e cando o foran a maiores dos tres xulgados do social
mencionados.
Nese mesmo día, e a través de declaracións do Delegado do Goberno en Galicia,
coñecemos que o Ministerio rectifica e si está disposto a crear un novo xulgado do
social en Santiago. Gustaríanos saber se a dita creación anunciada polo Delegado do
Goberno foi xa trasladada dun xeito formal á Xunta de Galicia.
Por outra banda non nos podemos esquecer do tamén necesario novo xulgado do
social para Lugo do que a Comisión Mixta ratificou a súa necesidade obxectiva. Sobre
este xulgado nada dixo o Delegado do Goberno e gustaríanos saber si o Ministerio de
Xustiza ten trasladado algunha nova á Xunta de Galicia.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte pregunta oral en
Comisión polo trámite de urxencia:

CSV: 90PrqWY2w1
UuEl4tSK10
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

-Cal é a opinión do Goberno sobre que o Ministerio de Xustiza se teña apartado por vez
primeira da proposta de creación de novas unidades xudiciais, solicitadas de xeito
consensuado pola Comisión Mixta formada polo Tribunal Superior de Xustiza e a Xunta
de Galicia?

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2019.
Asinado dixitalmente por:
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Paula Prado Del Río na data 18/03/2019 14:44:54
Jacobo Moreira Ferro na data 18/03/2019 14:45:08
María Isabel Novo Fariña na data 18/03/2019 14:45:19
Antonio Mouriño Villar na data 18/03/2019 14:45:29
Alberto Pazos Couñago na data 18/03/2019 14:45:39
César Manuel Fernández Gil na data 18/03/2019 14:45:49
María Julia Rodriguez Barreira na data 18/03/2019 14:45:54
María Encarnación Amigo Díaz na data 18/03/2019 14:46:22
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Jaime Castiñeira Broz na data 18/03/2019 14:46:29
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª.
Na referencia aos medios do Consello da Xunta de Galicia desenvolvido o 7 de
febreiro de 2019, comunícase que se aprobou o convenio entre a Consellería de
Cultura e Turismo, a través da Axencia de Turismo de Galicia, e o Clúster
Empresarial de Turismo de Galicia para impulsar a marca Q de Calidade nos
establecementos e servizos turísticos galegos.
A finalidade é que o número de establecementos galegos que teñen esta
distinción aumente de cara ao ano 2021. E para acadar os obxectivos, a Xunta de
Galicia, a través da Axencia de Turismo de Galicia, investirá 450.000 euros en
tres anualidades, repartidos da seguinte maneira:
-

Gastos de asistencia técnica externa para a coordinación das actuacións,
para o que se destinarán 15.000 euros cada ano.

-

Impulso na consecución de novas certificacións e o seguimento e
renovación das xa existentes, con 405.000 euros repartidos en tres
exercicios.

Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cal é o contido do convenio para impulsar a marca Q de Calidade nos
establecementos e servizos turísticos galegos?
2ª) Cal é o motivo polo que o dito convenio non está dispoñible na páxina de
transparencia da Xunta de Galicia?
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3ª) Cal foi o procedemento para a contratación desta asistencia técnica?
4ª) Cal é o procedemento que ten a Xunta de Galicia para o cumprimento dos
requisitos á hora de manter a marca Q de Calidade nos establecementos e
servizos turísticos galegos?
Pazo do Parlamento, 8 de marzo de 2019
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento

Juan Manuel Díaz Villoslada, Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela,
Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Otero
Rodríguez, María Pierres López e Xoaquín Fernández Leiceaga, 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 5ª.

Son coñecidas as vantaxes que comporta a implantación de escolas infantís nos
centros de traballo, como unha medida positiva cara á conciliación, e que
derivan, entre outras cuestións, nunha redución do absentismo, un aumento da
motivación e da produtividade, a mellora da planificación, a diminución da
ansiedade, a mellora da comunicación, o aumento da calidade e tempo de
descanso, etc.
Pódese comprobar que aínda son escasos en Galicia este tipo de establecementos
infantís en empresas e organismos, públicos ou privados, de certa dimensión e
cun número de persoas traballadoras de certa relevancia.
A Consellería de Política Social ten convocado axudas para promover a
construción de escolas infantís en polígonos industriais, condicionadas ao
cumprimento dunhas determinadas condiciones mínimas, pero cun éxito bastante
limitado.
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Dáse ademais a circunstancia de que a propia Xunta de Galicia conta con escasos
espazos dedicados a escolas infantís nos seus propios centros de traballo máis
importantes. Cabe mencionar nomeadamente que o complexo de San Caetano
non conta con tales servizos, pese ao numeroso persoal que presta o seu traballo
nestas dependencias na capital da nosa comunidade, o que contrasta con outros
centros da propia Administración autonómica que cun menor número de persoal
contan con tales servizos.
A Axencia Galega de Servizos Sociais convoca anualmente un procedemento de
adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia, pero
como pode comprobarse, unicamente os complexos administrativos autonómicos
de Vigo e Pontevedra están dotados de escolas infantís nas súas propias
dependencias, pero non acontece o mesmo no resto, nos casos que recolle a
Resolución das cidades de Santiago, A Coruña, Ferrol, Lugo e Ourense.
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Tamén cabe referirse cara ao futuro próximo, que coa construción da estación
intermodal en Santiago, se efectuará o traslado da actual estación de autobuses,
quedando ese inmoble integrado nos espazos públicos da Administración
autonómica, cunhas actuacións a acometer que deberan incluír a realización
dunha escola infantil.
Todo o cal leva á conclusión da bondade e a necesidade de realizar desde a Xunta
de Galicia unha proposta sobre a implantación dos servizos de escolas infantís
nos seus propios centros de traballo máis importantes, cuestión que debe contar
coa participación e colaboración das organizacións sindicais máis
representativas, e na que se incluiría unha previsión sobre os tempos concretos e
investimentos necesarios cara á súa efectiva implantación, que non debe ser
superior a catro anos.
Por iso, os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Contempla o Goberno galego a posibilidade de proceder á implantación dun
servizo de escolas infantís para os empregados e as empregadas da
Administración autonómica en Santiago de Compostela?
2ª) Se é o caso, en que prazos e cales son as súas principais características?
3ª) Ten previsto realizar unha planificación ao respecto da implantación de
servizos de escolas infantís para o persoal funcionario da Administración
autonómica nos centros de traballo propios máis importantes?
4ª) Cales considera que poderían ser estes?
5ª) Se for o caso, en que prazos e cales son as súas principais características?

Pazo do Parlamento, 8 de marzo de 2019
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/03/2019 11:15:43
Patricia Otero Rodríguez na data 08/03/2019 11:15:47
María Luisa Pierres López na data 08/03/2019 11:15:56
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Á Mesa do Parlamento

Juan Manuel Díaz Villoslada, Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela,
Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Otero
Rodríguez, María Pierres López e Xoaquín Fernández Leiceaga, 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.

Son coñecidas as vantaxes que comporta a implantación de escolas infantís nos
centros de traballo, como unha medida positiva cara á conciliación, e que
derivan, entre outras cuestións, nunha redución do absentismo, un aumento da
motivación e da produtividade, a mellora da planificación, a diminución da
ansiedade, a mellora da comunicación, o aumento da calidade e tempo de
descanso, etc.
Pódese comprobar que aínda son escasos en Galicia este tipo de establecementos
infantís en empresas e organismos, públicos ou privados, de certa dimensión e
cun número de persoas traballadoras de certa relevancia.
A Consellería de Política Social ten convocado axudas para promover a
construción de escolas infantís en polígonos industriais, condicionadas ao
cumprimento dunhas determinadas condiciones mínimas, pero cun éxito bastante
limitado.
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Dáse ademais a circunstancia de que a propia Xunta de Galicia conta con escasos
espazos dedicados a escolas infantís nos seus propios centros de traballo máis
importantes. Cabe mencionar nomeadamente que o complexo de San Caetano
non conta con tales servizos, pese ao numeroso persoal que presta o seu traballo
nestas dependencias na capital da nosa comunidade, o que contrasta con outros
centros da propia Administración autonómica que cun menor número de persoal
contan con tales servizos.
A Axencia Galega de Servizos Sociais convoca anualmente un procedemento de
adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia, pero
como pode comprobarse, unicamente os complexos administrativos autonómicos
de Vigo e Pontevedra están dotados de escolas infantís nas súas propias
dependencias, pero non acontece o mesmo no resto, nos casos que recolle a
Resolución das cidades de Santiago, A Coruña, Ferrol, Lugo e Ourense.
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Tamén cabe referirse cara ao futuro próximo, que coa construción da estación
intermodal en Santiago, se efectuará o traslado da actual estación de autobuses,
quedando ese inmoble integrado nos espazos públicos da Administración
autonómica, cunhas actuacións a acometer que deberan incluír a realización
dunha escola infantil.
Todo o cal leva á conclusión da bondade e a necesidade de realizar desde a Xunta
de Galicia unha proposta sobre a implantación dos servizos de escolas infantís
nos seus propios centros de traballo máis importantes, cuestión que debe contar
coa participación e colaboración das organizacións sindicais máis
representativas, e na que se incluiría unha previsión sobre os tempos concretos e
investimentos necesarios cara á súa efectiva implantación, que non debe ser
superior a catro anos.
Por iso os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Contempla o Goberno galego a posibilidade de proceder á implantación dun
servizo de escolas infantís para os empregados e as empregadas da
Administración autonómica en Santiago de Compostela?
2ª) Se é o caso, en que prazos e cales son as súas principais características?
3ª) Ten previsto realizar unha planificación ao respecto da implantación de
servizos de escolas infantís para o persoal funcionario da Administración
autonómica nos centros de traballo propios máis importantes?
4ª) Cales considera que poderían ser estes?
5ª) Se for o caso, en que prazos e cales son as súas principais características?

Pazo do Parlamento, 8 de marzo de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/03/2019 11:21:46
Noela Blanco Rodríguez na data 08/03/2019 11:22:01
Julio Torrado Quintela na data 08/03/2019 11:22:09
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Patricia Vilán Lorenzo na data 08/03/2019 11:22:16
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/03/2019 11:22:23
María Luisa Pierres López na data 08/03/2019 11:22:30
Patricia Otero Rodríguez na data 08/03/2019 11:22:35
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/03/2019 11:22:43
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A Mesa do Parlamento
José Manuel Rey Varela, Miguel Tellado Filgueira, Diego Calvo Pouso, María
Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo, Moisés Rodríguez Pérez, Marta
Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández e Sandra Vázquez Domínguez,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.
O Plan Ferrol creouse co obxectivo principal de dotar ás comarcas de Ferrol, Eume e
Ortegal das infraestruturas necesarias para o desenvolvemento e diversificación do
tecido industrial, para xerar emprego e converxer cos ritmos de crecemento de outras
zonas de Galicia e de España.
O Plan mantivo unha actualización constante dende a súa creación. Entre 2009 e 2016
as convocatorias de Reindustrialización mobilizaron máis de 375M€ de inversións no
ámbito do Plan Ferrol, chegando a beneficiar a mais de 200 proxectos empresarias que
permitiron consolidar un importante volume de tecido empresarial diversificado,
ampliado e mellorado na súa capacidade produtiva, innovadora e exportadora creando
mais de 800 postos de traballo directos.

CSV: 90PrqWY2w1
P4O3cQPGo8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Dende o Goberno de Galicia estase a traballar para consolidar as vantaxes
competitivas da Comarca de Ferrol e das infraestruturas existentes, que favorecen o
entorno empresarial, promovendo o mantemento un marco preferente de apoio, para
impulsar a reindustrialización e o dinamismo económico desta zona, cunha xestión
coordinada a través do Plan Ferrol.

De feito, o Goberno Galego viña traballando nun novo escenario de recuperación
económica na mellora das condicións da Orde de Bases da liña de Reindustrialización,
bases para planificar conxuntamente actuacións no plano autonómico e estatal,
aliñadas coas políticas europeas, que contribúan a alcanzar os obxectivos do programa
de axudas, que no son outros que o desenvolvemento e a consolidación dun tecido
industrial potente e competitivo, consolidando proxectos xa iniciados e promovendo e
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impulsando novos proxectos viables, estratéxicos e complementarios da actividade
existente.
Unha postura que o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde,
defendeu na Conferencia Sectorial de Industria celebrada o pasado mes de outubro,
demandando un reparto equitativo dos fondos destinados aos programas de
reindustrialización, e a creación dun grupo de traballo para estudar as propostas das
diferentes comunidades autónomas para a nova convocatoria destes apoios.
Sen embargo, o actual Goberno Central decidiu unilateralmente unha nova distribución
dos fondos, e unha nova Orde de bases na que a Comarca de Ferrolterra, e mesmo o
conxunto da comunidade autónoma galega, son grandes prexudicadas, ao eliminar a
convocatoria específica en favor de Ferrol, Eume e Ortegal, así como ao limitar os
fondos do Estado aos que poden acceder os proxectos que se presenten de Galicia.
Por todo isto, os deputados asinantes formulamos a seguinte pregunta en Comisión:
Cales son as informacións das que dispón o Goberno galego sobre o cumprimento por
parte do Goberno central do acordo de negociar coas comunidades autónomas as
bases do programa Reindus para continuar a apostar por un equilibrio territorial e
demográfico que non xere unha fenda entre territorios, e no que ademais se manteña
unha especial atención ás zonas que precisan dun especial impulso para avanzar na
súa industrialización?
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Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
José Manuel Rey Varela na data 08/03/2019 12:40:57
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 08/03/2019 12:41:07
Diego Calvo Pouso na data 08/03/2019 12:41:19
Maria Antón Vilasánchez na data 08/03/2019 12:41:27
Moisés Blanco Paradelo na data 08/03/2019 12:41:34
Moisés Rodríguez Pérez na data 08/03/2019 12:41:41
Marta Novoa Iglesias na data 08/03/2019 12:41:48
Cristina Isabel Romero Fernández na data 08/03/2019 12:41:58
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Sandra Vázquez Dominguez na data 08/03/2019 12:42:05
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Á Mesa do Parlamento
Luís Manuel Álvarez Martínez e Maria Concepción Burgo López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a
través do portavoz e 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.
O colectivo #FilosofíaSI vén de remitir ao Grupo Parlamentario Socialista unha
copia da queixa dirixida á Valedora do Pobo relacionada coa situación que se dá
nun centro desta Comunidade Autónoma relacionada coa obriga que se impón ao
alumnado, pola vía dos feitos, de cursar a materia de Relixión católica para poder
cursar outras materias.
Afirman, ademais, que na práctica totalidade dos centros se dá unha situación
similar.
O anterior é consecuencia do establecido no marco normativo que, regulado
anualmente mediante resolución, contempla o seguinte para o curso 2018/2019:
O alumnado cursará no primeiro curso e dentro da modalidade correspondente,
segundo o establecido no artigo 30 e no anexo IV do Decreto 86/2015, do 25 de
xuño, as seguintes materias:
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a) Catro materias xerais do bloque de materias troncais.
b) Dúas materias de entre as materias troncais de opción.
c) Lingua galega e Literatura.
d) Educación Física.
e) Un mínimo de dúas e un máximo de tres materias de entre as materias
específicas de elección.
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional foi
ampliando o catálogo de materias de libre configuración autonómica mediante a
publicación das correspondentes ordes (Orde do 15 de xullo de 2015, pola que se
establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección
para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e
bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta; Orde do 13 de xullo de
2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica
de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria
obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta; Orde do 3 de
agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración
autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta; e, Orde do 7 de
agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración
autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta).
Catro ordes que, segundo se desprende da súa lectura, teñen como obxecto seguir
incrementando as opcións de elección dos centros docentes, dentro do seu marco
de autonomía, e do seu alumnado.
Non obstante, e tal como denuncia o colectivo #FilosofíaSI, a elección do
alumnado está limitada pola necesidade que teñen os centros de configurar
itinerarios que supoñan unha carga lectiva de seis sesións semanais combinando
materias que teñen 4, 3, 2 ou 1 sesión semanal; na práctica, unha elección dunha
materia de 3 sesións semanais e outra de 2, supón necesariamente que a outra
materia sexa de 1 sesión semanal, o que se reduce case en exclusiva ao caso de
Relixión católica.
Ante a situación exposta, o deputado e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas:

1ª) É consciente a Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional da situación exposta?
2ª) Que valoración fai de que se dean circunstancias nas que o alumnado debe
cursar unha materia de carácter confesional en determinados supostos
organizativos?
3ª) Ten intención de corrixir o marco normativo de modo que non se dean
situacións como as que demanda o colectivo #FilosofíaSI?
Pazo do Parlamento, 8 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/03/2019 16:43:22
Maria de la Concepción Burgo López na data 08/03/2019 16:43:31
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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

Unha sentenza do xulgado número 3 de Ourense vén de condenar ao Consorcio
Galego de Igualdade e Benestar por ter denegado, sen motivación xustificada e
de maneira discrecional, un permiso de conciliación familiar e laboral a unha
traballadora que o solicitara para atender a un menor enfermo.
Unha empregada dunha escola infantil do Consorcio da provincia de Ourense
solicitou un permiso para a conciliación logo de que o seu fillo bebé enfermara,
sendo derivado ao Hospital de Ourense para unha atención especializada, e tendo
a prescrición de ser vixiado no domicilio, sen acudir á escola, e con medicación
cada 4-6 horas.
A muller solicitou un permiso de tres días para o coidado deste neno, medida que
lle foi negada polo Consorcio sen, segundo CCOO, “xustificación clara e
motivada”.
A decisión foi arbitraria, dado que outra traballadora cun fillo enfermo si obtivera
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permiso.
A traballadora afectada neste caso, tivo que dispoñer de tres días de asuntos
propios para coidar do seu neno, polo que a sentenza ditamina agora que estes
sexan considerados de permiso.

153793

A maxistrada que dita a sentenza lembra que ademais da normativa laboral que
garante os permisos e licenzas ás que pode acollerse o persoal, tamén o artigo
108 do Código Civil obriga o cumprimento das obrigas e os pais e nais a “velar
pola saúde dos seus fillos menores”, polo que “se debe considerar un deber
inescusable de obrigado cumprimento para as persoas que ostentan a patria
potestade”.
A sentenza dispón que a petición da traballadora está xustificada e é lóxica,
“sempre que se trate de situacións puntuais, que non se alonguen no tempo e non
sexan reiteradas”. Así, “no presente caso tres días é un tempo suficiente e non
longo para que o fillo da demandada se recupere, e non consta que a demandante
xa tivese solicitado este permiso máis días”.
Deste xeito, o ditame estima a demanda interposta contra o Consorcio e
“recoñece o dereito da autora” a que eses tres días solicitados “sexan
considerados como días de permiso para o cumprimento de deberes relacionados
coa conciliación da vida familiar e laboral” e condena a entidade a facelo
efectivo.
Este caso non é illado, pois outras traballadoras do Consorcio de Igualdade e
Benestar tiveron que recorrer á vía xudicial para facer valer os seus dereitos á
conciliación.
Polo exposto, a deputada que subscribe formula as seguintes preguntas á Xunta
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de Galicia:
1. Vai cesar a arbitrariedade no Consorcio de Igualdade e Benestar á hora de
conceder os permisos de conciliación e vai cumprir sempre coa legalidade?
2. Parécelle acorde á suposta aposta pola conciliación que un organismo da
Xunta denegue un permiso de conciliación a unha traballadora para coidar
puntualmente dun neno pequeno?

153794

3. Cantos permisos de conciliación se concederon ao persoal do Consorcio de
Igualdade e Benestar ao longo de 2018? Cantos se denegaron? Por que motivos?
Cantos foron recorridos en vía xudicial e cantos destes foron estimados?

Santiago de Compostela, 11 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 11/03/2019 10:52:27
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Á MESA DO PARLAMENTO
Flora Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da
Cámara presentan a seguinte Pregunta para o seu debate na Comisión 8.ª

O CESGA ven de celebrar os seus 25 anos de existencia, e presentar o proxecto do seu
supercomputadar que chegará aos 2 petaflops de capacidade, que estará operativo a comezos
do 2020, esta inversión de preto de 7,5 millóns de euros pon a disposición da comunidade
científica e da Xunta de Galicia un equipo con enormes capacidades para o tratamento de
datos e análise da información.

Nese sentido en outros lugares do Estado e de Europa, estanse utilizando estas capacidades
para axudar a entender a situación, por exemplo dos stocks e viabilidade futura de moitas
pesquerías, e tivemos coñecemento da participación do CESGA en proxectos como o
MareFrame que permiten analizar as variables futuras de diversas pesquerías, en concreto a
da anchoa no Golfo de Cádiz; tendo esta ferramenta á nosa disposición sería irresponsable
non utilizala para a elaboración e apoio de informes para respaldar as demandas nesta
materia da consellería e o sector do mar

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea, formula as seguintes preguntas
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para a súa resposta oral na Comisión 8.ª

Existe algún convenio, neste sentido, entre o CESGA e a Consellería do Mar?
De ser así, cales son os convenios e obxectivos concretos da colaboración?

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2019.

153796

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

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 11/03/2019 12:40:01
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Paula Quinteiro Araújo na data 11/03/2019 12:40:10
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Á MESA DO PARLAMENTO
Flora Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara presentan a seguinte Pregunta para o seu debate na
Comisión 8.ª

O Partido Popular e os seus gobernos, acostuman a facer campaña sobre os
gastos que outros gobernos cargan as arcas públicas, en moitos casos sen ética e
rubor algún, a hora de utilizar calquera información, aínda que sexa imprecisa ou
falsa co único obxectivo do desgaste polo desgaste, podemos recordar
recentemente a campaña sobre as viaxes en Falcón ou o mantra, repetido a diario,
dos gastos en mojitos doutros gobernos.

Sorprende entón, que a pesar do enorme escurantismo deste goberno en todo o
que ten a ver coas súas facturas e gastos, este Grupo Parlamentario leva
rexistrado preto de dous centenares de peticións de información sobre gastos, que
no foron aínda satisfeitas, que aparecen facturas como as que relatamos nesta
pregunta, unha factura dunha cadeira de 3.600€ para a delegación da Consellería
do Mar en Ribeira de xuño do 2018, ou outra factura de mobiliario para un
despacho da mesma consellería por un importe de 7.689€ do 4 de marzo do
presente ano.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea, formula as seguintes
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preguntas para a súa resposta oral na Comisión 8.ª

En que consisten exactamente estes dous desorbitados gastos?
A que se debe a querenza desta consellería polo mobiliario custoso?
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Que opinión lle merece ao goberno este tipo de gastos, tendo en conta o que di o
Partido Popular sobre este tipo de gastos cando fai campaña?

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 11/03/2019 13:12:37
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Paula Quinteiro Araújo na data 11/03/2019 13:12:45
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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, sobre a cobertura urxente dos postos de traballo na Oficina agraria
comarcal de Lugo e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

A Xunta de persoal dos servizos periféricos da Xunta de Galiza en Lugo
reclamou, a través dunha carta enviada á Consellaría de Medio Rural, a cobertura
urxente dos postos de traballo na Oficina agraria comarcal de Lugo.
Actualmente esta oficina conta apenas con dúas prazas cubertas após a
xubilación dunha administrativa que non foi cuberta desde 2016 e dous técnicos que se
atopan en comisión de servizos.
Desde calquera punto de vista o número de traballadoras e traballadores cos que
conta actualmente este servizo é insuficiente tendo en conta que a Oficina comarcal
agraria de Lugo atende seis concellos (Lugo, O Corgo, Guntín, Outeiro de Rei e
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Rábade) e máis de 7.300 explotacións das que 694 son prioritarias.

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:

1

153800

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

- Cando pensa a Xunta de Galiza cubrir os postos de traballo previstos na RPT
para a Oficina agraria comarcal de Lugo?
- Por que non ten dotado o Goberno galego até o de agora do persoal necesario
este servizo?
- Cre que dúas persoas son suficientes para atender a carga de traballo e prestar
un servizo acaído ás necesidades das máis de sete mil explotacións dos seis concellos
aos que abrangue esta Oficina?

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 11/03/2019 18:27:51

2

153801

OFICINA PARLAMENTAR

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

María Montserrat Prado Cores na data 11/03/2019 18:27:57

Ana Pontón Mondelo na data 11/03/2019 18:27:59

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/03/2019 18:28:00

Noa Presas Bergantiños na data 11/03/2019 18:28:02
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Xosé Luis Bará Torres na data 11/03/2019 18:28:03

3
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín Losada Álvarez e José
Manuel Pérez Seco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 3ª.

xerar emprego de 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 ás empresa, especialmente ás Pemes.
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Por iso a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas:
1. Considera a Xunta de Galicia que incrementar o número de empresas
exportadoras debería 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 desa 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, 11 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 12/03/2019 10:18:42
Abel Fermín Losada Álvarez na data 12/03/2019 10:18:45
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 12/03/2019 10:18:54
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Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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

O martes 12 de marzo o Boletín Oficial do Estado publicaba a Orde
TEC/271/2019, do 6 de marzo, pola que se estabelecen os suplementos territoriais nas
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galiza, Madrid, Murcia e Navarra en relación
coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013 e se
estabelece o procedemento de liquidación dos suplementos territoriais.
Desta forma culmina un longo proceso que suporá o pago por parte das persoas
consumidoras dos impostos específicos que paguen as empresas eléctricas pola súa
produción. Así as cousas, a contía para cada persoa variará en función do consumo e a
potencia contratada. Porén, o que fica claro é que Galiza sería quen teña que soportar un
maior prezo como resultado da imposición deses suplementos.
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Para o Bloque Nacionalista Galego esta situación é un absoluto escándalo, xa
que se está a castigar a Galiza por ser produtora, xa non é que non reciba ningunha
compensación, agora vai ser penalizada por producir e exportar enerxía ao resto do
Estado.
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Esta situación é un atentado ao autogoberno galego e unha nova estafa ás
galegas e galegos e o reflexo da inacción do Goberno de Feijóo que rexeitou en
numerosas ocasións as propostas do BNG para recorrer tanto a modificación da
normativa eléctrica que converteu en obrigatorio a inclusión nas peaxes eléctricas dos
suplementos territoriais aprobada a través do Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo,
de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade,
como as Ordes ditadas en aplicación destas.
As medidas do Goberno galego chegaron tarde e teñen sido insuficientes,
ademais de non ter emprendido negociación política algunha neste tempo. Así mesmo, o
goberno de Pedro Sánchez non amosou ningunha vontade para que as comunidades
produtoras non nos vexamos prexudicadas. Máis aínda, agardou até o último momento
para emitir a orde.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
-Como valora o Goberno galego a Orde TEC/271/2019, do 6 de marzo?
-Vai demandar o Goberno galego do central que asuma as contías precisas para
dar cumprimento ás sentenzas referentes aos suplementos territoriais de 2013?
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-Como valora o fracaso dos recursos legais do Goberno galego a este respecto?
Existe aínda algunha posibilidade?
-Que negociación política emprendeu ou vai emprender co Estado? Cal está a
ser a formulación? Cales as peticións?
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-Que vai facer o Goberno galego diante da vulneración contra as competencias
galegas en materia de tributación?
-Considera o Goberno galego que esta medida discrimina negativamente ás
Comunidades produtoras como Galiza que soportan as instalacións de xeración?
-Vai modificar a Xunta de Galiza a súa política fiscal en relación á produción de
enerxía?
-Segue a soster o Goberno galego que no Estado haxa unha tarifa única? Como
explica entón o sobrecusto aos galegos e galegas?

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2019

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

CSV: 90PrqWY2w1
jhixJ0CYA5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 12/03/2019 11:05:35

María Montserrat Prado Cores na data 12/03/2019 11:05:40

Ana Pontón Mondelo na data 12/03/2019 11:05:41

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/03/2019 11:05:43

Olalla Rodil Fernández na data 12/03/2019 11:05:44
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Xosé Luis Bará Torres na data 12/03/2019 11:05:46
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Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, deputadas pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8ª.
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presentou emendas aos
orzamentos de 2019, así como aos dos anteriores anos, para compensar as
partidas que se ven desatendidas, debido ás desequilibradas asignacións do
programa 723A Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e
da acuicultura, que ademais o Goberno galego deixou sen executar 6 de cada 10
euros no ano 2017.
Xa en anos anteriores e, especialmente no pasado, desde distintas confrarías da
Costa da Morte, chamouse a atención sobre os graves danos que se xeran no
sector percebeiro pola extracción da mexilla en lugares estratéxicos para o
percebe, co consentimento do Goberno galego, esquilmando as rochas e poñendo
en perigo un recurso fundamental. As persoas percebeiras ven con asombro, rabia
e impotencia o abuso que supón a actividade extractiva da mexilla por todo o
litoral galego, porque con ela se destrúe o labor de protección e coidado do
percebe.
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Esta cuestión foi formulada polo Grupo Socialista ao Goberno, e na súa resposta,
a Xunta de Galicia indicou que “a súa explotación comercial de forma
coordinada e respectuosa entre especies e obxectivos da mesma. En todo caso, a
simultaneidade da presenza destas especies e a vontade de extracción de cada
unha delas por parte de dous colectivos diferentes esixe dun respecto e igualdade
nesa capacidade de acceso e de rendabilización”.
Esta coordinación e respecto, ao que se fai referencia na resposta, non se percibe
por parte das confrarías, senón que todo o contrario, desoíndose, incluso as
recomendacións de mudar as seccións da extracción de mexilla realizadas polas
persoas vixiantes. Isto dá lugar a constantes enfrontamentos e conflitos, no que se
bota de menos a xestión da Consellería do Mar, en canto á dita necesidade de
traballo conxunto. Por parte das confrarías enténdese que se deben establecer
zonas exentas de extracción da mexilla nas áreas de especial sensibilidade para o
percebe galego Esta situación agrávase como consecuencia da perda das axudas
destinadas á vixilancia e asistencia técnica ao amparo do FEMP.
Por iso as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Coñece o Goberno galego os graves inconvenientes que veñen sufrindo o
sector percebeiro como consecuencia da falta de coordinación coa extracción da
mexilla?
2ª) Vai establecer o Goberno galego zonas exentas de extracción de mexilla nas
áreas de especial sensibilidade para o percebe galego? En caso positivo, cando?
3ª) Vaise poñer en contacto o Goberno galego coas confrarías afectadas pola
extracción da mexilla para coñecer os súas demandas? En caso positivo, cando?
Pazo do Parlamento, 12 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 12/03/2019 17:07:46
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Patricia Otero Rodríguez na data 12/03/2019 17:08:00
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 4ª, sobre o cumprimento da normativa vixente en materia de
competencias lingüísticas para o acceso á función pública así como a garantía dos
dereitos lingüísticos das galegas e dos galegos.

A Mesa pola Normalización Lingüística fixo pública a recepción de diversas
queixas a través da Liña do galego que advirten da vulneración por parte da Xunta de
Galiza da súa propia normativa ao non lle exixir ao profesorado de secundaria e da
ESAD acreditar o seu coñecemento da lingua galega.
Segundo a información publicada pola Mesa pola Normalización Lingüística
estaríamos a falar de persoas que están a traballar como profesorado de secundaria que
non contan con certificado de validación do seu coñecemento da lingua galega e que
tampouco fixeron proba específica de galego antes de opositar.
De igual maneira, na Escola Superior de Arte Dramática (ESAD), estaría a
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impartir aulas profesorado que, non contando no seu acceso á docencia con certificado
de coñecemento da lingua galega, tampouco o tería obtido no prazo máximo
estabelecido pola normativa vixente –dous anos.
Acreditar o coñecemento e uso con corrección e fluidez do galego por parte do
persoal público, especialmente no ámbito educativo, é unha condición indispensábel
para garantir os dereitos lingüísticos das galegas e galegos así como para o proceso de
1

153811

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

normalización da lingua propia. É obriga, así mesmo, da Xunta de Galiza velar polo
respecto escrupuloso dos devanditos dereitos.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
- Ten garantido a Xunta de Galiza que todo o profesorado de secundaria e da
ESAD, de acordo co estabelecido na lexislación vixente, conta coa debida acreditación
do coñecemento da lingua galega?
- De non ser aí, que medidas prevé adoptar ao respecto?
- Cre a Xunta que o coñecemento e uso da lingua galega é unha cuestión
secundaria ou ornamental no acceso á función pública?

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2019

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

Olalla Rodil Fernández na data 12/03/2019 18:20:47

María Montserrat Prado Cores na data 12/03/2019 18:20:52

Ana Pontón Mondelo na data 12/03/2019 18:20:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/03/2019 18:20:55

Noa Presas Bergantiños na data 12/03/2019 18:20:56
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Xosé Luis Bará Torres na data 12/03/2019 18:20:57

3

153813

Á MESA DO PARLAMENTO
Paula Vázquez Verao, Luca Chao Pérez, Anxeles Cuña Bóveda, David
Rodríguez Estévez e Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto no artigo 156
do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral na Comisión 4ª.
O 31 de decembro de 2018, publícase no DOG o Decreto 166/2018, do 27 de
decembro, polo que se declara ben de interese cultural a paisaxe cultural da
Ribeira Sacra. Así, zonas de ribeira do Sil e Miño e ducias de monumentos xa
son BIC, na categoría de Paisaxe Cultural. Con este trámite, a Xunta agarda dar
un impulso á candidatura ante a UNESCO da Ribeira Sacra a Patrimonio da
Humanidade.
Este trámite complétase sen ter en conta a maioría das alegacións, respondendo
estas moi tarde (en decembro) e sen ter implicado efectivamente á cidadanía no
proxecto.
A declaración é un avance para a conservación do Patrimonio, pero falta moito
por facer.
En primeiro lugar, quedan fóra da consideración BIC numerosos elementos do
Patrimonio de grande interese e, nomeadamente, aqueles que conservan restos
románicos, un dos sinais de identidade destes territorios. Particularmente, quedan
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fóra da consideración de BIC elementos antigos e singulares, como a Cova
rupestre do Cotillón, en Ferreira do Pantón.
Unha das alegacións presentadas por En Marea ao proxecto fora a necesidade
dun plan de investimentos coordinado. Foi rexeitada, pero a Xunta anunciou que

153814

vai coordinar un plan de investimentos para a zona, sen que aínda haxa
concreción do mesmo.
Falta por considerar a cuestión dos viñedos históricos e a súa recuperación.
Por outro lado, a ribeira do Cabe conta con numerosos elementos patrimoniais e
produción vitícola dende antigo, pero foi excluída da Declaración, ao non estar
ao mesmo nivel que o Sil ou o Miño. Do mesmo xeito, queda fóra parte do
dominio do Bibei.
En canto ás grandes infraestruturas, non se realiza unha análise sobre o trazado
da A-76 e a súa afectación patrimonial e paisaxística nin se establecen restricións
para as infraestruturas de produción enerxética.
Para que a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade sexa “unha
oportunidade histórica” hai que acompañala dun plan de desenvolvemento
socioeconómico integral da zona, así como dunha estratexia de conservación,
estudo e divulgación do Patrimonio, acompañadas de orzamento e prazos de
execución.
Á nosa alegación sobre a necesidade dun plan de conservación do Patrimonio
inmaterial, respondeu a Xunta que isto xa está contemplado na Lei de Patrimonio
e que non ha lugar. Pero o que sucede é que non se está a facer.
Polo exposto, as deputadas e deputados que subscriben, formulan as seguintes
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preguntas á Xunta de Galicia, para a súa resposta oral na Comisión 4.ª:
1. Vai a Xunta impulsar unha campaña informativa sobre o Decreto de
declaración BIC da Ribeira Sacra?
2. Cando vai a Xunta impulsar un plan de investimentos na zona da Ribeira
Sacra coordinado entre as distintas administracións implicadas? Que
orzamento vai dedicar a dito plan?

153815

3. Como valora o grao de cumprimento das leis en materia de plantacións de
piñeiros e eucaliptos na Ribeira Sacra? Que medidas vai impulsar a Xunta
para a eliminación dos eucaliptos existentes no territorio?
4. Como valora a Xunta a conservación e divulgación do importante conxunto
de petróglifos do sur de Lugo?
5. Vai a Xunta impulsar un plan específico de protección do Patrimonio
inmaterial da Ribeira Sacra?
6. Cal foi o criterio que se tivo en conta para excluír da declaración BIC
elementos como a Cova rupestre do Cotillón?
7. Por que á ribeira do Cabe non se lle deu a mesma consideración que ás do Sil
e Miño?
8. Por que non se inclúe todo o ámbito do Bibei na declaración BIC da Ribeira
Sacra?
9. Considera compatible a declaración BIC da Ribeira Sacra cos atentados
contra o patrimonio acontecidos no mosteiro de San Salvador de Asma?
10. Por que non se inclúen os sartegos antropomorfos na declaración BIC?
11. Ten prevista a Xunta algunha actuación para a protección e divulgación do
Patrimonio paleolítico da comarca de Lemos?
12. Vai a Xunta aumentar o número de elementos BIC na zona da Ribeira Sacra?
13. Vai a Xunta prohibir de xeito expreso as aplicacións mineiras e as novas
construcións hidroeléctricas e os grandes proxectos eólicos, que o actual
expediente permitiría como excepcións?
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Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luca Chao Pérez
Anxeles Cuña Bóveda
Davide Rodríguez Estévez
Luís Villares Naveira
Deputadas e deputados do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 12/03/2019 19:03:52
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/03/2019 19:03:58
Luca Chao Pérez na data 12/03/2019 19:04:02
David Rodríguez Estévez na data 12/03/2019 19:04:08
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Luis Villares Naveira na data 12/03/2019 19:04:14
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Á MESA DO PARLAMENTO

Flora María 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 pasado 8 de marzo, a Xerente de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela, no medio dos múltiples conflitos que caracterizan a súa xestión (a
da XXIS e a do SERGAS), remitía o seguinte correo electrónico ás súas
traballadoras:
“Desde a nómina de xaneiro do presente ano, tense incluído un incremento
salarial dun 2,25% tal e como se recolle na ORDE do 14 de xaneiro de 2019
pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao
servizo da Administración autonómica para o ano 2019 (DOG núm. 13 do 18 de
xaneiro de 2019).
A antedita orde tamén prevé, con efectos do 1 de xullo de 2019, un posible
incremento dun 0,25% (ou parte proporcional) adicional en función da evolución
do P.I.B.; nese caso realizarase a oportuna actualización da referida Orde para a
aplicación, dende o 1 de xullo do 2019, dun eventual incremento salarial
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adicional.
Do mesmo xeito, dende a nómina de xaneiro de 2019 inclúese o aboamento dos
importes correspondentes ao ano 2019 do recoñecemento de grao de carreira
profesional no réxime transitorio e excepcional de encadramento.”
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Nun momento no que tanto a Xerencia de Santiago como o propio SERGAS
teñen abertos conflitos graves con respecto ao trato das e dos profesionais
(Primaria, Médicas precarias, PACs, Servizos de Urxencias, persoal de
ambulancias...), a Xerente pretende vender unha subida pactada entre o goberno
central e as organizacións sindicais, aplicable a todos os empregados e
empregadas públicas.
Manifesta unha vez máis falta de sensibilidade e respecto polas condicións
precarias das profesionais: saturación asistencial, impago de complementos,
desconsideración cos permisos, precarización nas condicións de traballo, déficit
de profesionais secundario, cómputo erróneo de xornadas laborais, infradotación
de persoal conforme ás ratios universalmente aceptadas, etc.
Por outra banda “vende” a carreira profesional como unha concesión, cando a súa
consideración a efectos salariais é un dereito adquirido e traballado polas
profesionais e leva máis dunha década de demora no seu recoñecemento.
Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte pregunta:
-Cal é a pretensión da Xerente de Xestión Integrada de Santiago con esta
comunicación?
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Santiago de Compostela, 12 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 12/03/2019 19:26:50
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Á MESA DO PARLAMENTO
Davide Estévez Rodríguez, Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez,
deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4.ª, sobre a tala de
arbores en zona BIC, no Concello de Sobrado.

O Concello de Sobrado solicitou en xaneiro 2018 unha poda que afectaba a 38
árbores situados no Campo da feira das Cruces, así como

a retirada dos

pequenos muros de pedra de lastro, arredor do tronco das árbores no chan e que
empeoran a súa situación. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural non se
opuxo ás podas coidadosas no terreos que conforman os BIC’s, mentres que
sexan podas e non corta das árbores polo pé.
Non consta no expediente informe de axente forestal nin municipal a respecto.
O Servizo de Protección do Camiño comproba que no lugar das Cruces se
cortaron polo menos tres dos carballos existentes nesta carballeira, tres árbores
de moi bo porte (con máis de 60 centímetros de diámetro) e á vista dos cortes,
madeira verde.
Dos pequenos muros só se retirou un. Tampouco se realizou a poda en todas as
árbores.
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O decreto 158/2014, do 27 de novembro, polo que se aproba a delimitación do
Camiño de Santiago do Norte, Ruta da Costa protexe as parcelas, que forman
parte do territorio histórico BIC.
Trátase do tramo da ruta que pasa polo Campo da Feira de Cruces e o
conxunto da carballeira, a capela e cruceiro de San Roque. Este
conxunto tradicional figura tamén protexido no catálogo do Plan xeral de
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ordenación municipal (PXOM) de Sobrado, e incorporado como ben catalogado
protexido pola Consellaría de Cultura.
Esta actuación supuxo un dano significativo a esta carballeira, protexida e
catalogada, que forma parte do territorio histórico do Camiño de Santiago e pola
que discorre o propio trazado oficial da ruta BIC e declarado patrimonio da
Humanidade.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
Preguntas:
1. Existían permisos para a corta das árbores?
2. Estaban enfermos?
3. Por que se cortaron se non existía enfermidade?
4. Por que se pediu permiso para unha poda e se realizou unha corta?
5. Por que non existían outros permisos solicitados por o concello?
Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2019.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Luca Chao Pérez
Anxeles Cuña Bóveda
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Deputado e deputadas do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:
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David Rodríguez Estévez na data 12/03/2019 19:47:25

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/03/2019 19:47:35
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Luca Chao Pérez na data 12/03/2019 19:47:43
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, 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 na Comisión 3ª.

Na información aos medios que achega a Xunta de Galicia sobre os acordos
adoptados no Consello da Xunta, o pasado 7 de marzo establécese que no
informe da Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) sobre o balance de actuacións
2018, a “Xunta logrou aflorar 178,3 millóns de débeda non declarada en 2018
tras reforzar as actuacións de control fiscal”.
Na mesma nota informase de que a Axencia Tributaria de Galicia revisou
315.000 autoliquidacións, tanto do imposto de transmisións patrimoniais e actos
xurídicos documentados (ITP-AXD) como do imposto sobre sucesións e doazóns
(ISD), que son os tributos que concentran a maior parte dos ingresos tributarios
xestionados pola Xunta; sendo o 93 % das autoliquidacións revisadas correctas e
só no 7 % dos casos foi modificada a autoliquidación presentada.
No mesmo senso, a Atriga concedeu 2.900 aprazamentos e fraccionamentos no
pagamento de impostos autonómicos, por un importe de 20,8 millóns.
Por iso a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cal é o contido do informe da Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) sobre o
balance de actuacións 2018?
2ª) Cales son as razóns polas que o dito informe non se atopa colgado na páxina
web da Axencia Tributaria de Galicia nin na páxina de transparencia da Xunta de
Galicia?
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Pazo do Parlamento, 13 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 13/03/2019 10:13:30
Abel Fermín Losada Álvarez na data 13/03/2019 10:13:38
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Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez, Patricia Otero 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
8ª.
Está demostrado que o consumo de peixe proporciona grandes beneficios á saúde
humana porque contén unha alta concentración de nutrientes, vitaminas e
minerais. O peixe é un dos alimentos máis saudables e unha das mellores fontes
de ácido Omega 3, importante para o funcionamento do corpo, o cerebro, e para a
prevención de varias doenzas. Recentes estudos tamén relacionan o seu consumo
cun menor risco de padecer diabetes.
As recomendacións sobre consumo de peixe establecen unha proporción de 3 a 4
veces á semana (1 ración = 125-150 gramos). Pero esta frecuencia parece non se
acadar na nosa comunidade, así queda reflectido no estudo realizado pola Unión
de Consumidores de Galicia, no que se analizan as preferencias de consumo da
poboación galega entre diferentes grupos de alimentos. Concretamente, inclúese
un apéndice relativo ao consumo deste produto na nosa comunidade autónoma.
Isto levouse a cabo co fin de avaliar se a dieta da cidadanía galega segue as
recomendacións dos expertos e profesionais para unha alimentación equilibrada.
Os datos establecen que case a metade dos galegos e das galegas consumen peixe
dúas ou tres veces á semana, por debaixo, polo tanto, da frecuencia recomendada.
Un 27 % afirman consumilo só unha vez cada sete días e máis do 10 % con
menor frecuencia ou nunca. Se se analizan os datos por idades, no colectivo
formado por persoas de entre 18 a 30 anos, só o 37 % consume peixe unha vez
por semana, e case un 19 % con menor frecuencia ou nunca.
Polo tanto, todas estas vantaxes que se asocian ao consumo de peixe na cantidade
recomendada, desaparecen cando este consumo se fai en cantidades insuficientes.
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Que valoración fai o Goberno galego das conclusións deste estudo sobre o
consumo de peixe elaborado pola Unión de Consumidores de Galicia?
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2ª) Que valoración fai o Goberno galego en canto ao tramo de idade comprendida
entre 18 e 30 anos, xa que só o 37 % do colectivo consume peixe unha vez por
semana?
3ª) Vai levar a cabo algún tipo de actuación en relación coa baixa frecuencia de
consumo de peixe na nosa comunidade autónoma, en caso positivo, que
actuación?
Pazo do Parlamento, 13 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 13/03/2019 10:45:54
Patricia Otero Rodríguez na data 13/03/2019 10:46:07
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Julio Torrado Quintela na data 13/03/2019 10:46:19
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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 DOG do 17 de xullo de 2018 publicouse a Resolución do 11 de xullo de
2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, pola que se anuncia a contratación en 4 lotes e 255
sublotes, polo procedemento aberto multicriterio e tramitación ordinaria, da
concesión de servizos de 255 cafetarías escolares desta consellería durante o
curso 2018/19, coa reserva do sublote 3 dentro do lote 3 a centros especiais de
emprego.
A citada contratación faise como consecuencia da aplicación da Lei 9/2017, do 8
de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao
ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, e ten importe
total do valor estimado de 3.720.000,00 € e ten 255 sublotes (cafetarías de
centros): 107 na provincia da Coruña, 33 na de Lugo, 29 na de Ourense e 86 na
de Pontevedra.
O día 6 de novembro de 2018 a mesma consellaría acordou o inicio do
expediente de contratación en 4 lotes e 28 sublotes, polo procedemento
negociado sen publicidade e tramitación ordinaria da concesión de servizos de 28
cafeterías escolares durante o curso 2018/2019.
Esta situación evidencia, a priori, que foron 28 das 255 cafeterías escolares as
que non foron adxudicadas en tempo para garantir o seu funcionamento ao inicio
do curso escolar.
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Ademais, na páxina web de Contratos Públicos de Galicia figuran (na data na que
se formula esta pregunta) 21 contratos formalizados, algún deles o día 31 de
xaneiro de 2019, é dicir, catro meses e medio despois do inicio do curso.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cal foi o motivo polo que se fixo necesario adxudicar o servizo de 28
cafetarías escolares nas datas antes sinaladas?
2ª) Careceron os centros concernidos de servizo de cafetaría escolar desde o
inicio de curso ata a data de formalización dos contratos?
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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3ª) Porque non están adxudicadas nesta data a totalidade dos servizos de cafetaría
escolar?
Pazo do Parlamento, 13 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/03/2019 10:59:59
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Maria de la Concepción Burgo López na data 13/03/2019 11:00:08
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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 sesión plenaria celebrada o día 25 de xaneiro de 2017 foi aprobada a
Proposición non de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre
a posta en marcha polo Goberno galego dunha plataforma de elaboración das
programacións didácticas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria
e bacharelato para todos os centros docentes da comunidade autónoma de
Galicia.
Na dita proposición, o texto aprobado establece que “O Parlamento de Galicia
insta a Xunta de Galicia a ampliar ás etapas de educación infantil, primaria,
secundaria obrigatoria e bacharelato a liña emprendida pola Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en formación profesional,
poñendo, á maior brevidade posible, un conxunto de instrumentos e ferramentas
informáticas, que permitan a elaboración das programacións didácticas acorde
co modelo curricular vixente.”
Con data 10 de marzo de 2017, e dada a transcendencia que este grupo
parlamentario considera que ten a cuestión, foi rexistrada unha pregunta (co
número de entrada 6425) sobre as accións que tiña iniciado a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para acadar a finalidade prevista
no texto aprobado.
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Conscientes da dificultade da posta en marcha da dita plataforma, dificultade
vinculada en gran medida á toma de decisións sobre o modelo e non ao soporte
técnico ou informático preciso, este grupo parlamentario non formulou a
pregunta ata a comisión 4ª celebrada o día 1 de xuño de 2017.
Do mesmo xeito, e coa finalidade de coñecer os avances experimentados, o día 5
de marzo de 2018 rexistrouse unha pregunta de idéntico contido que foi
formulada na comisión 4ª celebrada o día 3 de maio de 2018.
En ambas comisións, o Sr. director xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa informou das reunións mantidas e dos avances
experimentados.
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Transcorridos máis de dous anos da aprobación en pleno da dita iniciativa, parece
necesario coñecer o estado actual dos avances, así como a perspectiva temporal
da posta en funcionamento da plataforma en cuestión.
Por iso o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Que accións ten desenvolto, desde o inicio do curso 2017/2018, a Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para acadar a finalidade
prevista no texto aprobado?
2ª) Que grao de desenvolvemento se ten acadado ata este momento?
3ª) En que momento considera a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria que a plataforma estará plenamente operativa para o seu uso por
parte dos centros educativos desta comunidade autónoma?

Pazo do Parlamento, 13 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/03/2019 11:00:48
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Maria de la Concepción Burgo López na data 13/03/2019 11:00:56
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Á Mesa do Parlamento

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e 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 3.ª.

Desde 2014 a economía galega, ao igual que a española e a europea, está na fase
alcista do ciclo económico. Porén, un gran número de variables económicas
aínda se atopan moi lonxe do rexistrado durante os anos precrise e algunhas
outras sitúanse en valores anteriores ao ano 2.000. Por exemplo, variables como a
Formación Bruta de Capital ou a demanda interna, manteñen unhas taxas de
crecemento que supoñen ser as mais baixas dende que existen rexistros das
mesmas.
Este feito pon de manifesto que aínda que se produciu unha fase alcista durante
os últimos anos, esta é claramente insuficiente para superar os profundo efectos
negativos da crise e da xestión da mesma, baseada nunha política de profundos
recortes económicos e recuperar os niveis dos anos precrise.
Un dato recentemente publicado e que sinala que aínda nos atopamos cunha
economía moi feble e con baixo crecemento é aquel que ten que ver coa
converxencia rexional, especialmente coa converxencia co resto dos territorios
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europeos.
Fai 15 anos, Galicia situábase no 82,5% da media europea en termos de renda e
chegou a superar o 90% xusto antes do comezo da crise. Sen embargo na
actualidade a renda per cápita de Galicia equivale ao 82% da renda per cápita da
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Unión Europea, isto é, un nivel de converxencia que nos fai retroceder a niveis
do ano 2003.
Con respecto ao resto das Comunidades Autónomas, Galicia de novo como
acontece noutras variables, volve a manter un maior parecido coas Comunidades
Autónomas do sur de España que coa tendencia que experimentan as do norte. A
renda per cápita en Galicia sitúase no mesmo nivel ca asturiana pero por debaixo
de Castela León (86), Cantabria (85), País Vasco (121), Navarra (113), Aragón
(101), A Rioxa (96) e Cataluña (110).
Estes datos son profundamente negativos especialmente por dúas razón. A
primeira delas é que Galicia diverxe, en lugar de converxer, coa media da Unión
Europea, o que pon de manifesto o aumento da desigualade a nivel rexional. A
segunda, é que Galicia diverxe ao mesmo tempo que perde poboación. O que
fora o factor clave para entender a converxencia de Galicia co resto dos
territorios de España e coa Unión Europea, incorrendo na denominada
converxencia pasiva, hoxe a perda de poboación xa non é suficiente

para

promover dito proceso.
Ante o exposto nos parágrafos anteriores, o Grupo Parlamentario de En Marea
presenta as seguintes preguntas:
1. Como explica a Xunta o proceso de diverxencia económica que sofre
Galicia coa Unión Europea?
2. Como explica a Xunta que, nunha fase alcista do crecemento, a
converxencia de Galicia coa renda media da UE caia a ata niveis do ano
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2003?
3. Por que Galicia rexistra unha tendencia que non se asemella á que
experimentan as Comunidades do norte?
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4. Ten pensado a Xunta tomar algunha medida para reverter esta tendencia?

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 13/03/2019 13:58:10
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Julia Torregrosa Sañudo na data 13/03/2019 13:58:26
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada 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 3.ª.

O Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) e a Fundación
COTEC para a innovación, veñen de publicar o denominado “Mapa del Talento
en España 2019”. O obxectivo de dito traballo é o de identificar o talento como
factor clave no crecemento das diferentes economías.
O traballo elabora o que se denomina como “mapa do talento” de España, co
obxectivo de identificar a atracción e retención de talento que se da en cada unha
das Comunidades Autónomas. Para a elaboración de dito mapa identifícanse
unha serie de variables que se agrupan en seis piares diferentes: facilitar, atraer,
crecer, reter, capacidades técnicas e coñecemento.
Os resultados presentan importantes diferenzas entre as diferentes Comunidades
Autónomas. Así a Comunidade de Madrid resulta ser a que ocupa o primeiro
posto, cunha puntuación de 73, seguida de Navarra (59,1), Cataluña (57,7) e País
Vasco (56.2). Estas Comunidades Autónomas serían as que se situarían por riba
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do conxunto de España, que acada unha puntuación de 48,6.
Pola contra Galicia sitúase cunha puntuación do 38,4, ocupando a sexta posición
pola cola e situándose no nivel das rexións do sur de España. Madrid
practicamente duplica a puntuación dada a Galicia.
Cando se analizan os diferentes piares para Galicia, destácase que ocupa a
penúltima posición no piar de facilitar, isto traducirase en que o territorio galego
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presenta case o peor entorno para o desenvolvemento empresarial, destacando
especialmente a percepción da corrupción, o entorno do mercado, o regulatorio
ou o do mercado de traballo. Soamente Canarias presentaría un peor entorno que
o galego. No piar de coñecemento, Galicia tamén ocupa posición moi retrasadas
destacando por exemplo que somos tamén a penúltima Comunidade Autónoma
cunha menor puntuación na variable de “impacto do talento” e no piar de
atración, Galicia ocuparía a penúltima praza na variable correspondente á
variable de apertura exterior.
Estes resultados poñen de manifesto o constante fracaso das supostas políticas
económicas. Ante estes resultados parecen ser un fracaso as políticas de I+D e as
políticas de innovación, ou as diferentes leis promovidas para o desenvolvemento
de actividade empresarial.
Ante o exposto anteriormente, o grupo parlamentario de En Marea presenta as
seguintes preguntas:

1. Como valora a Xunta estes resultados?
2. Como poden ser relacionados estes resultados coas políticas económicas
implementadas pola Xunta?
3. Cre a Xunta que as políticas que leva a cabo teñen o impacto agardado na
economía galega?
4. Que cre a Xunta que está a fallar nas súas políticas para que Galicia ocupe
unha posición tan retrasada en variables fundamentais para o crecemento
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económico?
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5. Cre a Xunta que ten que mudar a súa política económica?
Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 13/03/2019 13:57:18
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Julia Torregrosa Sañudo na data 13/03/2019 13:57:37
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Á MESA DO PARLAMENTO

Julia Torregrosa Sañudo, Anxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez,
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 4.ª

O Ministerio de Educación vén de publicar as notas da Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) que, un ano máis, difiren
de xeito notable entre comunidades. Isto débese ás diferencias que existen tanto
nos propios exames –cada comunidade ten competencia para elaborar as súas
probas– como nos criterios de corrección.

Así, comprobamos que, malia que os estudantes galegos obteñen cualificacións
superiores á media estatal en Matemáticas, Ciencias e Lectura nas probas PISA,
nos exames da EBAU teñen a peor nota do Estado en Lingua e Químicas, a
segunda cualificación máis baixa no exame de Bioloxía e a terceira máis baixa en
Física e en Historia da Filosofía. O hiato que existe entre as cualificacións de
PISA e as da EBAU proba que os exames de Acceso á Universidade non se están
formulando correctamente na nosa comunidade.

Ademais, Galicia rexistrou un preocupante descenso da nota media da EBAU:
pasou do 7,08 do 2016 ao 6,19 de 2017 e ao 6,11 de 2018, o que supón case un
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punto menos en só un par de anos. No ranking do Estado, Galicia é hoxe a
segunda comunidade con peor cualificación, só por detrás das Illas Baleares.

A propia conselleira de educación admitiu que as baixas cualificacións débense,
en gran medida, ao grado de dificultade da EBAU, que é maior en Galicia que
noutras partes de España. Solicitou, por elo, que se nivelara a esixencia en todo o
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territorio para evitar que os alumnos doutras partes do Estado tiveran vantaxes
inxustas sobre os alumnos e alumnas á hora de escoller en que graos se
matriculan.

Nós pensamos que, efectivamente, é importante que exista unha coordinación a
nivel do Estado que garanta que a dificultade da EBAU é similar en todas partes,
pero, ademais, a Xunta de Galicia tería que establecer un diálogo coa Comisión
Interuniversitaria de Galicia (CiUG) para garantir que a dificultade dos exames
da EBAU galega é similar á dificultade dos exames da EBAU doutras
comunidades, algo que podería facerse revisando as probas feitas no conxunto de
España durante os últimos anos.

Por todo o exposto as deputadas asinantes presentan as seguintes Preguntas para
a súa resposta oral na Comisión 4.ª:
 Como é posible que a Xunta de Galicia non fixera nada ata o momento
para nivelar correctamente as probas da EBAU da nosa comunidade? Vai
facer algo para asegurar unha dificultade xusta da EBAU galega do
próximo ano, ademais de demandar coordinación ao futuro Goberno do
Estado? Que políticas pensa executar ao respecto en Galicia?
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Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019.

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Anxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputadas do G.P. de En Marea
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Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 13/03/2019 17:03:29

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 13/03/2019 17:03:38
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Luca Chao Pérez na data 13/03/2019 17:03:45
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Á Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, César Fernández Gil, Paula
Prado del Río, Jacobo Moreira Ferro, Diego Calvo Pouso, Julia Rodríguez
Barreira, Antonio Mouriño Villar e Isabel Novo Fariña, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte
Pregunta para a súa resposta Oral en Comisión 1ª; Institucional, Administración
Xeral, Xustiza e Interior.

Venezuela está a sufrir uns dos momentos máis complicados da súa historia recente,
debido á grave crise económica, política e social que derivaron na peor crise
humanitaria da súa história, e que está a padecer nestes momentos a maior parte da
súa poboación. Neste sentido xa son moitas as institucións internacionais e non
goberamentais que denuncian esta situación, como a Organización das Nacións
Unidas para as Migracións e ACNUR, a Axencia da ONU para os Refuxiados, que
anunciaron no terceiro trimestre do pasado ano que xa son máis de tres millóns os
refuxiados e migrantes de Venezuela en todo o mundo. Outras institucións cómo o
Consello Noruego de Refuxiados considera que o país americano está entre os dez
estados coas crises humanitarias máis importantes do mundo.
Pero os galegos para coñecer esta realidade non precisamos dos datos que desvelan
estes informes ou os medios de comunicación nacionais e internacionais, porque todos
vivimos e sentimos moi de cerca esta grave situación, directamente da man de algún
familiar ou dalgunha persoa do noso circulo máis achegado que sofre o día a día no
propio país.
Esta é a nosa principal preocupación e a de todos os galegos de ben, é por elo que o
Goberno de Galicia está aplicando una serie de medidas para os galegos de Venezuela
nas que se invisten máis de 6 millóns e medio de euros nestes tres 3 anos, para
intentar paliar parte dos efectos desta grave situación para máis de 3.000 familias cada
ano.
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Ante a situación que está a atravesar a colectividade galega en Venezuela as
deputadas e os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas para a súa
resposta oral en comisión:

1.Cal é a valoración do Goberno galego sobre a situación en Venezuela?
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2.Cal foi a aportación de Galicia nestes últimos anos para paliar a situación de
necesidade dos galegos residentes en Venezuela?
3.Que medidas ten previstas o Goberno galego para prestar asistencia aos galegos
residentes en Venezuela?

Santiago de Compostela, 13 marzo de 2019.

Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 13/03/2019 17:02:21
Alberto Pazos Couñago na data 13/03/2019 17:02:36
César Manuel Fernández Gil na data 13/03/2019 17:03:10
Paula Prado Del Río na data 13/03/2019 17:03:19
Jacobo Moreira Ferro na data 13/03/2019 17:03:43
Diego Calvo Pouso na data 13/03/2019 17:03:59
María Julia Rodriguez Barreira na data 13/03/2019 17:04:10
Antonio Mouriño Villar na data 13/03/2019 17:04:42
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María Isabel Novo Fariña na data 13/03/2019 17:04:56
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Á Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, César Fernández Gil, Paula
Prado del Río, Jacobo Moreira Ferro, Diego Calvo Pouso, Julia Rodríguez
Barreira, Antonio Mouriño Villar e Isabel Novo Fariña, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte
Pregunta para a súa resposta Oral en Comisión 1ª; Institucional, Administración
Xeral, Xustiza e Interior
O Consello da Xunta aprobou o 12 de abril do 2018 unha ambiciosa “Estratexia
Retorna 2020” dotada cun presuposto de mais de 235 millóns e integrada por mais de
medio cento de medidas.
A extratexia pretende atraer galegos residentes no exterior, tanto emigrantes como os
seus descendentes; ofrecer e facilitarlles unha cobertura integral das súas necesidades
básicas, facilitar a súa integración educativa e laboral e analizar e executar todas as
medidas ao alcanze do Goberno Galego para combatir e superalo complexo reto
demográfico de Galicia dende o fomento do retorno.
Entre os principais obxectivos da Estratexia Retorna 2020 están: incrementar nun 50%
o número de persoas retornadas, promover o regreso de máis de 20.000 galegas e
galegos e que o 60% de quen retorne (é dicir, un mínimo de 12.000 persoas) teñan
menos de 45 anos.
En relación ás medidas específicas para os retornados e retornadas, o Presidente da
Xunta de Galicia destacou a creación da Oficina integral de asesoramento e
seguimento á persoa emigrante retornada, que contará cun conxunto de persoal
técnico cualificado, cunha oficina virtual de atención á persoa retornada e cun teléfono
de atención e asesoramento específico para as e os retornados.
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Transcorrido xa un prazo prudente para facer valoración sobre os resultados de esta
estratexia, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en comisión.

1. Cales son os resultados obtidos referente ao número de retornados?
2. Consideran unha evolución positiva comparada aos anos anteriores?
3. Consideran que se manterá en positivo ata o 2020?
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Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019.

Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 13/03/2019 17:07:04
Alberto Pazos Couñago na data 13/03/2019 17:07:18
César Manuel Fernández Gil na data 13/03/2019 17:07:29
Paula Prado Del Río na data 13/03/2019 17:07:32
Jacobo Moreira Ferro na data 13/03/2019 17:07:46
Diego Calvo Pouso na data 13/03/2019 17:07:58
María Julia Rodriguez Barreira na data 13/03/2019 17:08:24
Antonio Mouriño Villar na data 13/03/2019 17:08:34

CSV: 90PrqWY2w1
m9AAT6Vcl8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Isabel Novo Fariña na data 13/03/2019 17:08:47
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Á MESA DO PARLAMENTO

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

O éxito sen paliativos da folga celebrada o 8 de marzo e da manifestación
unitaria convocada en Lugo o domingo anterior consolidan ao movemento
feminista como o principal actor da transformación social e política do país. Non
hai volta atrás. Os xustos requirimentos das mulleres non poderán ser ignorados
de novo.

As mulleres desbordaron as rúas, pero tamén as institucións. Tanto é así que no
propio Parlamento galego non se celebraron as dúas comisións que estaban
previstas por falta de quórum. Á cita non acudiron nin tan sequera as deputadas
do Partido Popular, algo sorprendente, tendo en conta a posición dos seus
dirixentes. Un día antes, Núñez Feijóo evitaba declararse feminista porque, nas
súas propias palabras, “descoñecía o alcance do concepto”; e, en Madrid, Pablo
Casado desvinculábase da manifestación por considerala un acto de esquerdas.
Segundo parece, as mulleres do PP entenden moito mellor que os seus líderes
varóns o alcance e a relevancia do 8 de marzo.
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En Galicia, máis de 200.000 persoas saíron ás rúas para reclamar que se dote de
recursos á loita contra a violencia de xénero, que se remate coa infame fenda
salarial e que se eduque ás rapazas en igualdade, entre outras moitas cousas. Na
Coruña, mobilizáronse máis de 40.000 manifestantes; en Ferrol, 15.000; 10.000
en Santiago e 105.000 en Vigo. Noutras vilas e cidades como Ourense, Lugo,
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Ferrol, Pontevedra, Vilagarcía, Bueu, Carballo, Marín, O Carballiño, Vilalba...
tamén se manifestaron miles de mulleres e homes a prol do feminismo.

Ese mesmo día, o Presidente Núñez Feijóo reuniuse cos conselleiros e varios
altos cargos diante da Xunta e declarou o seu “firme compromiso en seguir
traballando para que a igualdade entre mulleres e homes sexa real e efectiva” e
reclamou “un consenso institucional, político e social” para chegar a acordos que
permitan alcanzar a igualdade.

Pola súa banda, a Secretaria Xeral de Igualdade, Susana López Abella, lamentou
a desigualdade que existe nas retribucións salariais, na promoción profesional e
no acceso a sectores e ámbitos moi masculinizados. Na súa opinión, “a
incorporación das mulleres ao mercado laboral, a permanencia no emprego e as
súas condicións de traballo aínda están lonxe de producirse en condicións de
igualdade”, polo que cómpre “traballar a prol dun cambio cultural e de valores”
que modifique a “persistencia de estereotipos de xénero”.

As palabras son moi fermosas, que dúbida cabe, pero custa tomalas en serio,
tendo en conta as recentes declaracións de Feijóo e Casado e a traxectoria dos
gobernos do Partido Popular. Se o Goberno da Xunta de Galicia quere ser crible,
urxe que acompañe as súas palabras con feitos, estratexias e orzamentos.

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas para
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a súa resposta oral na Comisión 3.ª:
 Que pensa facer a Xunta de Galicia para garantir a igualdade efectiva de
homes e mulleres no ámbito laboral? Que requisitos pensa establecer no
que atinxe aos plans de igualdade das empresas? Como pensa favorecer a
presencia da muller nas esferas de toma de decisións?

153845

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019.

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Manuel Lago Peñas
Paula Quinteiro Araujo
Deputadas e deputado do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 13/03/2019 17:19:32

José Manuel Lago Peñas na data 13/03/2019 17:19:39
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Paula Quinteiro Araújo na data 13/03/2019 17:19:53
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Á MESA DO PARLAMENTO

Francisco Casal Vidal e Luis Villares Naveira, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6.ª, relativa
ao compromiso do Conselleiro de Economía, Emprego e Industria de crear
unha mesa de traballo coa empresa Poligal e os seus traballadores para dar
solución ás ameazas de peche da factoría de Narón.

O conselleiro delegado de Poligal, Santiago Font, comunicaba na mañá do venres
22 de febreiro á representación social que a compañía vén de solicitar concurso
voluntario de acredores con proposta de liquidación para a fábrica de
Poligal en Narón e, polo tanto, co posíbel despedimento dos seus preto de 120
traballadores e traballadoras de plantilla, o que afectaría tamén ao emprego dos
mais de 50 postos de traballo indirectos.

Os traballadores e traballadoras de Poligal Packaging Narón e En Marea
rexeitamos esta decisión e entendemos que a empresa ten futuro e viabilidade.
Para os traballadores e traballadoras de Poligal en Narón non existen razóns
xustificadas para unha medida tan drástica, máis cando a fábrica pertence ao
grupo Peralada que desvía a produción a outras plantas, segundo máis lle
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conveña para cadrar (ou descadrar) as contas.

Encontrámonos cos seguintes feitos:

-

Hai unha evidencia de mercado actual e potencial, e pedidos en vigor na
planta de Narón. A factoría de Narón exporta o 80% da súa produción polo
que non está limitada aos movementos do mercado local en España.
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-

A empresa afirma en moitas noticias que o crecemento do mercado de
plásticos especiais, os que fábrica Poligal en Narón, ten unhas expectativas de
crecemento de máis do 80% a curto prazo.

-

A empresa non xustifica en absoluto as teóricas perdas deste centro de
produción, e en caso de explicitarllas evidenciase que poden deberse á
enxeñería contable e a imputación desmesurada de costes de todo o Grupo a
esta factoría.

-

Narón produce plásticos especiais que só se producen nesta factoría do
Grupo, pero a empresa di que manterá o mercado, pero non se sabe de onde
sacarán estes produtos. O que parece que pensan facer é levar as patentes
desenvoltas en Narón a outras factorías e montar maquinaria nas plantas
doutros países.

-

A actividade de I+D+i desenvólvese en Narón cos seus custos derivados,
polo que os beneficios en forma de novos produtos deberían recaer tamén
nesta factoría.

-

O persoal de Poligal Narón é o mellor formado e o que ten máis
traxectoria profesional dentro das plantas que posúe a compañía

Por todo elo encontrámonos diante dunha ilexítima e inxusta deslocalización,
cunha decisión empresarial de primar outras plantas, despois de construír todo o
Grupo a partir das patentes e rendementos xerados en Narón.

O Grupo de En Marea preguntou ao Conselleiro de Economía e Industria, no
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Pleno do 13 de marzo, polas medidas que a Xunta de Galicia pensaba tomar para
evitar o peche de Poligal. O Conselleiro eludiu a maioría das nosas preguntas e
só se comprometeu a poñer en marcha unha mesa de negociación coa empresa e
os traballadores.

Ante todo o exposto En Marea presenta as seguintes Preguntas para a súa
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resposta oral en Comisión:

1.- Cumpriuse o compromiso do Conselleiro de Economía, Emprego e Industria
de formar e poñer en marcha unha mesa de traballo coa empresa Poligal e os seus
traballadores para dar solución as ameazas de peche da factoría de Narón?

2.- Que propostas trasladou a Xunta de Galicia á mencionada mesa de traballo?

3.- En paralelo ás xestións anteriores coa empresa Poligal, ten en marcha a Xunta
de Galicia algunha xestión con posibles empresas interesadas en facerse coa
factoría en caso de que sexa imposible chegar a un acordo con Poligal?

4.- Que posibles vantaxes de implantación e financiación ou de incentivos ao
I+D+i e a mellora da produtividade propoñe a Xunta de Galicia as empresas
interesadas na factoría de Narón?

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Luís Villares Naveira
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Deputados do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 13/03/2019 17:26:53
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Luis Villares Naveira na data 13/03/2019 17:27:09

153850

Á Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, César Fernández Gil, Paula
Prado del Río, Jacobo Moreira Ferro, Diego Calvo Pouso, Julia Rodríguez
Barreira, Antonio Mouriño Villar e Isabel Novo Fariña, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte
Pregunta para a súa resposta Oral en Comisión 1ª; Institucional, Administración
Xeral, Xustiza e Interior

O Centro Galego de Bos Aires, entidade emblemática da diáspora galega no mundo,
que tivo na súa centenaria vida institucional unha actuación consecuente de defensa e
promoción social, cultural e económica da Galicia territorial e da emigración porteña,
require da cidadanía galega unha posición firme de defensa ante o perigo da súa
desaparición.
Nos últimos tempos temos diferentes noticias sobre a situación deste emblemático
centro galego na diáspora, e mesmo neste Parlamento temos debatido sobre a
situación do Centro Galego de Bos Aires.
Por todo isto, o grupo parlamentario Popular de Galicia demandou da Xunta de Galicia
e mesmo do Goberno español —a través do Ministerio de Asuntos Exteriores—
actuacións concretas diante do Goberno arxentino encamiñadas a solucionar
definitivamente o gravísimo problema polo que atravesa a centenaria institución.
Polo exposto, para ter un coñecemento de primeira man do Goberno galego as
deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para a súa
Resposta Oral en Comisión:
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-Como valora o Goberno galego a situación da entidade do Centro Galego de Bos
aires?

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019.
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Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 13/03/2019 17:32:06
Alberto Pazos Couñago na data 13/03/2019 17:32:17
César Manuel Fernández Gil na data 13/03/2019 17:32:29
Paula Prado Del Río na data 13/03/2019 17:32:35
Jacobo Moreira Ferro na data 13/03/2019 17:32:50
Antonio Mouriño Villar na data 13/03/2019 17:33:06
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María Isabel Novo Fariña na data 13/03/2019 17:33:20

153852

Á Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, César Fernández Gil, Paula
Prado del Río, Jacobo Moreira Ferro, Diego Calvo Pouso, Julia Rodríguez
Barreira, Antonio Mouriño Villar e Isabel Novo Fariña, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte
Pregunta para a súa resposta Oral en Comisión 1ª; Institucional, Administración
Xeral, Xustiza e Interior

O 25 de febreiro o Diario Oficial de Galicia publicaba a convocatoria das Bolsas
Excelencia Exterior para o ano académico 2019. Esta medida para atraer o talento
galego da nosa emigración leva dous anos de andadura polo que no seu terceiro ano
de vida incrementa nun 50 % tanto o seu número de prazas como o orzamento que
destina a elas. A orde publicada fixa, así, en 150 o número de bolsas dispoñibles para
o curso 2019/2020, e aumenta a dotación económica para levalo a cabo de 860.625
euros a case 1,3 millóns de euros.
Os mozos galegos do exterior que queiran beneficiarse deste programa de BEME
deben ser galegos de nacemento ou descendentes por consanguinidade, acreditar un
mínimo de dous anos de residencia no exterior, e estar admitido na preinscrición
dalgún dos másteres das universidades galegas. A bolsa, cuxo importe é de 7.000 ou
7.650 euros (segundo a persoa beneficiaria proceda de Europa ou do resto do mundo)
por curso completo de 60 créditos ECTS, destínase a cubrir os gastos de matrícula,
viaxe, aloxamento e mantemento na Galicia territorial. Aqueles que se matriculen nun
curso de maior duración (90 créditos) dispoñerán dun orzamento total de ata 11.475
euros (en función do continente de orixe do alumno).
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O prazo de solicitudes desta terceira convocatoria da BEME finalizará o 30 de abril, e o
obxectivo último que persegue a Secretaría Xeral da Emigración en colaboración coas
tres universidades galegas é fomentar Galicia como un destino profesional de calidade
captador de talento.

Polo exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa Resposta Oral en Comisión :
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1.Cales son os resultados obtidos do Bolsas Excelencia Xuventude Exterior ?
2.Que perfil teñen os participantes desta convocatoria de Bolsas Excelencia Xuventude
Exterior?
3.Consideran que repercute positivamente na demografía de Galicia estas Bolsas
Excelencia Xuventude Exterior?

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019.

Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 13/03/2019 17:27:31
Alberto Pazos Couñago na data 13/03/2019 17:27:50
César Manuel Fernández Gil na data 13/03/2019 17:28:12
Paula Prado Del Río na data 13/03/2019 17:28:17
Jacobo Moreira Ferro na data 13/03/2019 17:28:31
Diego Calvo Pouso na data 13/03/2019 17:28:49
María Julia Rodriguez Barreira na data 13/03/2019 17:28:58
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Antonio Mouriño Villar na data 13/03/2019 17:29:08
María Isabel Novo Fariña na data 13/03/2019 17:29:30
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Á Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, César Fernández Gil, Paula
Prado del Río, Jacobo Moreira Ferro, Diego Calvo Pouso, Julia Rodríguez
Barreira, Antonio Mouriño Villar e Isabel Novo Fariña, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte
Pregunta para a súa resposta Oral en Comisión 1ª; Institucional, Administración
Xeral, Xustiza e Interior.

O pasado 4 de marzo a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral da Emigración,
lanzou o Portal Retorna para dar apoio e asesoramento aos emigrantes galegos no
exterior que desexen retornar a súa terra e os que xa retornaron.
Este portal vai ser unha canle única de información e asesoramento para un colectivo
que en 2017 aumentou un 21% ata alcanzar os 6.202 cidadáns e que durante o
primeiro semestre de ano pasado creceu outro 25% respecto ao mesmo período do
exercicio precedente.
Para ter coñecemento sobre o funcionamento desta ferramenta, as deputadas e os
deputados que asinan formulan as seguintes preguntas orais en Comisión:

1. Que finalidade pensa acadar a Goberno galego con esta iniciativa chamada
Portal Retorna?
2. Que mecanismos complementarios ten o Goberno Galego para informar e
asesorar aos retornados?
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Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019.

Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 13/03/2019 17:36:41
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Alberto Pazos Couñago na data 13/03/2019 17:36:59
César Manuel Fernández Gil na data 13/03/2019 17:37:11
Paula Prado Del Río na data 13/03/2019 17:37:16
Jacobo Moreira Ferro na data 13/03/2019 17:37:31
Diego Calvo Pouso na data 13/03/2019 17:37:47
María Julia Rodriguez Barreira na data 13/03/2019 17:38:06
Antonio Mouriño Villar na data 13/03/2019 17:38:17
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María Isabel Novo Fariña na data 13/03/2019 17:38:31
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Á Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, César Fernández Gil, Paula
Prado del Río, Jacobo Moreira Ferro, Diego Calvo Pouso, Julia Rodríguez
Barreira, Antonio Mouriño Villar e Isabel Novo Fariña, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte
Pregunta para a súa resposta Oral en Comisión 1ª; Institucional, Administración
Xeral, Xustiza e Interior.
O Consello da Xunta aprobou o 12 e xullo do 2018 unha ambiciosa “Estratexia
Emigración 2020” dotada cun orzamento de máis de 26 millóns de euros.
Esta “Estratexia Emigración 2020”, elaborada pola Secretaría Xeral da Emigración, está
integrada por 102 medidas e xunto coa Estratexia Retorna 2020, marcan o
compromiso e a responsabilidade do Goberno galego coa emigración galega no
exterior.
Pretende así mesmo reforzar esta relación con máis de medio millón de galegos que
viven no estranxeiro, pondo en marcha axudas para cubrir as necesidades básicas dos
galegos do exterior, especialmente aqueles que residen en países que atravesan
situacións de inestabilidade social, principalmente en América, e a afianzar os vínculos
con todos eles, pondo o foco nos mozos e nos maiores, que son o mellor vehículo tanto
para a proxección exterior de Galicia como para fomentar o retorno, principal
ferramenta para superar o reto demográfico da comunidade.
Por todo elo, transcorrido xa un prazo prudente para facer valoración sobre os
resultados de esta Estratexia, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión:

1. Que medidas se teñen acometido ao amparo da Extratexia Emigración 2020
neste período?
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2. Que valoración fai o Goberno galego da execución da Extratexia Emigración
2020?

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019.
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Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 13/03/2019 17:42:17
Alberto Pazos Couñago na data 13/03/2019 17:42:28
César Manuel Fernández Gil na data 13/03/2019 17:42:40
Paula Prado Del Río na data 13/03/2019 17:42:45
Jacobo Moreira Ferro na data 13/03/2019 17:43:02
Antonio Mouriño Villar na data 13/03/2019 17:43:17
María Isabel Novo Fariña na data 13/03/2019 17:43:31
Diego Calvo Pouso na data 13/03/2019 17:44:07
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María Julia Rodriguez Barreira na data 13/03/2019 17:44:22
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Á MESA DO PARLAMENTO

Davide Rodríguez Estévez, Antón Sánchez García, Luís Villares Naveira e
Paula Vázquez Verao, deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En
Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7.ª, sobre a incidencia da
tuberculose e outras enfermidades asociadas a esta na poboación do xabaril

A tuberculose é unha enfermidade que afectou no ano 2014 a preto de 5.000
persoas inda que as persoas coa inmunidade comprometida son máis propensas a
sufrila.
A tuberculose é unha enfermidade crónica causada pola infección do complexo
“Mycobacterium tuberculosis”, endémico no xabaril e no cervo. A tuberculose
causa unha de cada tres mortes no caso do xabaril que actúa como reservorio da
mesma xunto cos cérvidos.
Estudos realizados confirman o nivel de prevalencia da tuberculose no 60% na
especie do xabaril. Algún destes estudos realizados en Galicia datan do ano 2008
co que se fai necesario realizar un censo e un estudo epidemiolóxico con data do
ano 2019, que estude tanto a incidencia da tuberculose como outras enfermidades
nas que algunhas das variables estudadas foron o incremento da enfermidade
debido ao incremento da especie, maior bolsa de caza debido a unha abundancia
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na poboación, xa que esta garda estrita relación coas altas taxas de infección por
tuberculose. A caza pois, é unha ferramenta de xestión sanitaria útil nestes caso,
pois permite a extracción de exemplares enfermos.
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Outros avances producíronse no coñecemento da epidemioloxía da enfermidade e
frear o avance en especies especialmente corzo e xabaril realizados por institutos
de investigación.
A tuberculose gañou importancia e gravidade polo crecemento das poboacións
do mesmo no xabaril nestas últimas décadas. O control da poboación , un censo
que nos diga cantos exemplares hai e un estudo sobre a enfermidade da
tuberculose é necesario, tamén para frear a transmisión a outras especies.
Ademais outros factores que inciden no incremento da densidade de poboación
xabaril afectada pola tuberculose, son as agregación espacial nas fontes e pozas
de alimentación e auga, o contacto con outras especies, como as vacas en
extensivo, e que os xabarís son carroñeiros, o que contribúe a estender a
enfermidade.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de EN MAREA presenta as seguintes
preguntas:

1.- Sabe a Xunta cal éo número de xabarís afectados por tuberculose? De cando é
o último estudo epidemiolóxico feito en Galicia? Sabe a Xunta de canta
poboación de xabarís hai en Galicia actualmente? Hai algún censo feito?
2.- Que medidas pensa por en marcha para evitar o contaxio da tuberculose a
través das fontes de auga, as pozas que usan as vacas no monte, lagoas e regatos,
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etc. a outros animais e mesmo ás persoas?
3.- Vai tomar algunha medida de eliminación de exemplares máis vellos de
xabaril afectados pola tuberculose?
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4.- Que medidas de control vai tomar a Xunta para frear o avance da
tuberculose?

Santiago de Compostela a 13 de marzo de 2019.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Antón Sánchez García
Luís Villares Naveira
Paula Vázquez Verao
Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 13/03/2019 18:06:56

Antón Sánchez García na data 13/03/2019 18:07:05

Luis Villares Naveira na data 13/03/2019 18:07:13
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Paula Vázquez Verao na data 13/03/2019 18:07:21
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Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, Davide Rodríguez Estévez, Antón Sánchez García e
Paula Vázquez Verao, 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 7ª, sobre o desmantelamento das Oficinas Agrarias Comarcais
por parte da Xunta de Galiza.

O martes 12 de marzo de 2019 o FOGGA ou Fondo de Garantía Agraria
publicaba unha resolución do 27 de febreiro de 2019 na que se daba publicidade
do encargo é Empresa TRAGSATEC para a execución no ano 2019 de encargo
de prestación de servizo na xestión de axudas do programa de actuacións para a
aplicación da Política Agraria Común en Galicia no exercicio do ano 2019.
Así, na publicación do DOG recóllese como a actividade a realización de labores
de apoio en servizos auxiliares, sobre xestión de expedientes ou mesmo auditoría
na xestión interna, así como reforzo e apoio instrumental á xestión no ámbito
dos servizos territoriais do FOGGA e das oficinas agrarias comarcais, desde o 1
de xaneiro ata o 31 de decembro de 2019.
Hai uns días En Marea denunciaba a falta de substitución de persoal nas oficinas
agrarias comarcais (OAC) de varias localidades. Agora xa sabemos por que non
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se van substituír, porque se fai unha substitución con outro persoal, que fará as
mesmas funcións que se realizan nas OAC. Tramitación de axudas da PAC,
xestión das mesmas, etc.
Este desmantelamento das OAC é un paso máis que realiza o goberno da Xunta
para acabar co único apoio que tiñan os dous sectores clave de Galicia como son
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o gandeiro e o agrícola. Agora, non queda máis que ir certificando a morte por
extinción das OAC.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
Preguntas para a súa resposta oral na Comisión 7.ª:

1.- É consciente a Xunta de Galicia que deixa desamparados aos sectores clave
da economía de Galicia, gandería e agricultura, co desmantelamento das OAC?
2.- Por que non se substitúe ao persoal que se vai xubilando nas OAC?
3.- A que se debe que non se contrate máis xente? E que non se dediquen máis
recursos persoais e materiais nas oficinas agrarias?
4.- É esta a forma que ten a Xunta de axudar aos sectores agrogandeiros en
Galicia? Pensa a Xunta pechar as OAC e acabar tamén con todas as expectativas
que había postas na recuperación destes sectores no rural?

Santiago de Compostela a 13 de marzo de 2019

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Luís Villares Naveira
Antón Sánchez García
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Paula Vázquez Verao
Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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David Rodríguez Estévez na data 13/03/2019 18:01:45
Luis Villares Naveira na data 13/03/2019 18:01:54
Antón Sánchez García na data 13/03/2019 18:02:02
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Paula Vázquez Verao na data 13/03/2019 18:02:09
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Á Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodriguez, María Antón Vilasánchez, Rosa Oubiña Solla, Jaime
Castíñeira Broz, Guadalupe Murillo Solís, Moisés Rodríguez Pérez e Aurelio
Nuñez Centeno, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación de RTVG.

O 2018 foi un ano decisivo para o futuro da CRTVG, no que se levou a efecto o
ansiado proxecto de dixitalización da corporación. Un cambio de tecnoloxía que
implicou a reorganización da súa estrutura, que afectou a todos os procesos internos,
que supuxo a adaptación da CRTVG a unha nova dinámica produtiva no marco da
dixitalización e que tivo que realizarse co reto engadido de manter intactas as emisións,
para o que foi necesario habilitar unha redacción de informativos temporal.
A implantación do novo sistema de produción dixital foi un proceso altamente
complexo, resultado de varios anos de traballo previo e que, tal e como informou o
director xeral en sede parlamentaria, foi posible grazas á boa saúde económica e
financeira que ven rexistrando a corporación nestes últimos anos, imprescindible para
afrontar un investimento superior aos 12 millóns de euros.
Este proceso de modernización tecnolóxica culminará co lanzamento da emisión en
Full HD, prevista para este ano 2019. Previamente, tal e como xa ten informado a
corporación, habilitarase a emisión en HD. O salto á alta definición ía afectar,
inicialmente, só á TVG. Pero na última comisión de control á CRTVG, o director xeral
da corporación informou dun novo impulso ás canles de televisión cunha estratexia de
dixitalización máis ambiciosa, de forma que tamén a TVG2 emitirá en HD. Tanto a TVG
como a TVG2 iniciarán a súa nova andaina en alta definición a un tempo e, segundo os
prazos feitos públicos pola corporación, será neste mes de marzo.
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Desta maneira, segundo confirmou o director xeral na comisión celebrada no mes de
febreiro, a galega pasará a ser a única televisión con máis dunha canle en España que
emite toda a súa oferta televisiva en alta definición. Ao mesmo tempo manterase a
emisión en calidade estándar para seguir garantindo o cumprimento da misión de
servizo público no conxunto da poboación, tamén entre aqueles que non dispoñen de
equipos compatibles coa calidade HD.
Así, a CRTVG equipararase aos estándares de calidade de imaxe doutras canles de
televisión pero sen limitar esa estratexia de mellora á súa canle principal, favorecendo
que a totalidade da programación sexa visualizada cos máximos estándares de
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calidade e igualando as súas posibilidades, situando as dúas cales de televisión na
mesma posición de privilexio técnico.
Por todo o exposto anteriormente, e tendo en conta o alcance e a relevancia dos
cambios na estratexia de difusión en HD.
Polo expostos, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta para
a súa resposta en comisión:
-Que circunstancias posibilitaron que a corporación estendese á TVG2 a emisión en
HD prevista inicialmente só para a TVG?

Santiago de Compostela, 13 marzo de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 13/03/2019 18:24:01
Maria Antón Vilasánchez na data 13/03/2019 18:24:16
Rosa Oubiña Solla na data 13/03/2019 18:24:26
Jaime Castiñeira Broz na data 13/03/2019 18:24:49
María Guadalupe Murillo Solís na data 13/03/2019 18:24:55
Moisés Rodríguez Pérez na data 13/03/2019 18:25:04
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Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 13/03/2019 18:25:12
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Á Mesa do Parlamento

Concepción Burgo López, Noela Blanco Rodríguez e Patricia Otero
Rodríguez, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia e ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
Dende fai mais de cinco anos, unha veciña do concello de Abadín está a vivir unha
situación de indefensión e desamparado inadmisible, unha situación que realmente
non poderiamos pensar que puidera suceder en pleno século XXI.
P.L.F. é unha xubilada veciña de Abeledo, no concello de Abadín. Ten un grao de
discapacidade do 84% é unha mobilidade moi reducida que lle obriga a utilizar unha
cadeira de rodas. Pilar leva varios anos con graves problemas para saír e entrar na súa
casa dado que os varios asfaltados que fixo o concello nos últimos anos sobre a pista
que da acceso a súa vivenda, fixeron que esta quedara a máis de 12 centímetros por
riba da entrada. Isto supón, como ben se pode comprender, un obstáculo moi grave de
accesibilidade e que fai moi difícil o súa vida diaria.
Este problema de accesibilidade que sofre Pilar no é recente. Xa en 2013 solicitou ao
concello de Abadín, de quen depende a pista e quen fixo as obras de asfaltado, que
solucionase o problema que el mesmo causara e que procedese a eliminación da
barreira, pero nunca recibiu unha resposta do concello.
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Ante esta situación, en novembro de 2015 presentou un escrito ante a Valedora do
Pobo e uns meses despois foi presentada tamén unha queixa por este problema por
mais de 50 veciños e veciñas de Pilar xunto con un informe técnico dun arquitecto que
valora a supresión da barreira en 5.600 euros. Este informe tamén di textualmente que
"hoxe en día o nivel do asfalto na fronte da casa supera nuns 15 centímetros o nivel da
entrada" e que "fronte á vivenda a pendente para ascender ao camiño é superior ao
20 %, porcentaxe totalmente inadmisible.”
A Valedora do Pobo instou ao alcalde de Abadín a arranxar esta situación e lle
solicitou un informe técnico en 2016 e volveu a solicitalo dúas veces mais en anos
sucesivos sen recibir ningunha contestación, polo que en 2018 recomendou ao
concello de Abadín a que “con urxencia se realice a adaptación pendente que resulta
viable e razoable e que ademais é consecuencia dunha actuación anterior nunha estrada
municipal...” sen que tampouco nesta ocasión o concello fixera nada.
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Esta queixa foi incluída pola Valedora do Pobo no seu informe ao Parlamento de
Galicia pero a realidade é que esta veciña de Abadín leva cinco anos e medio sen
recibir ningunha resposta do Concello de sufrindo unha clara inxustiza e una
discriminación absoluta xa que non pode acceder a súa propia autonomía.
Ante esta situación é necesario lembrar ca Lei 10/2014, do 3 de decembro, de
accesibilidade, ten por obxecto garantirlles ás persoas con discapacidade a igualdade
en relación coa accesibilidade universal e asegurarlles as condicións de seguridade e
comodidade do xeito máis autónomo e natural posible e que todas as súas disposicións
deben ser acatadas por todos os poderes públicos singularmente nas súas actuacións e
especialmente no que toca á accesibilidade dende espazos públicos, incluíndo a súa
reforma ou mantemento.
Incluso cabe mencionar a obriga establecida na normativa legal, no seu artigo 5, en
relación aos os entes locais, os cales terán que elaborar plans especiais de actuación
para adaptar as vías públicas, os parques e os demais espazos de uso público ás normas
de accesibilidade.
Igualmente, o artigo 44 desta lei recolle que corresponde á Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia a competencia para sancionar as condutas
tipificadas como infraccións en materia de accesibilidade; e considera como
infraccións graves, entre outras, os actos discriminatorios ou as omisións que supoñan
directa ou indirectamente un trato menos favorable á persoa con discapacidade; ou o
incumprimento das exixencias de accesibilidade, así como a negativa a adoptar as
medidas de axuste razoable. Ao tempo que regula que os procedementos
sancionadores poderanse iniciar de oficio por acordo do órgano competente
autonómico.

Polo exposto as deputadas asinantes formulan as seguintes preguntas:
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1.ª) Era coñecedora a Xunta de Galicia da actuación realizada polo concello de Abadín
que, entre outros efectos negativos, imposibilitou o acceso a súa vivenda dunha persoa
con discapacidade como consecuencia das obras realizadas no lugar do Coto,
parroquia de Abeledo de dito concello?
2.ª) Realizou algunha actuación ou remitiu algún requirimento ao respecto ?
3.ª) Considera que a actuación realizada polo concello de Abadín debe ser obxecto de
sanción ?
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4.ª) Vai exercer a Xunta de Galicia a súa competencia sancionadora ?
Pazo do Parlamento, 13 de marzo de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López

Noela Blanco Rodríguez
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 13/03/2019 18:40:38
Noela Blanco Rodríguez na data 13/03/2019 18:40:59
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión de control da CRTVG, sobre a retransmisión dos Premios
María Casares na CRTVG e as demandas que, ao respecto, manifesta a AAAG.

Con motivo dos Premios María Casares 2019 a Asociación de Actrices e Actores
de Galiza (AAAG) decidiu prescindir da colaboración da TVG polo que a canle pública
de televisión non retransmitirá a gala. Así o expresou publicamente a entidade nun
comunicado no que explica as razóns polas que adoptou a decisión.
A AAAG procurou para este ano mellorar as condicións nas que tiña lugar a
retransmisión que, en anos anteriores, foi emitida a través da segunda canle e en diferido
nun horario pouco alentador para a audiencia. Neste senso, a Asociación solicitou á
dirección da CRTVG, no concreto ás persoas responsábeis de Programas, manter unha
xuntanza para abordar estas cuestións, algo que non se produciu.
Así mesmo, explican desde a AAAG, “envióuselle por escrito a petición de
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mellorar diferentes aspectos da retransmisión e solicitouse que a emisión fose pola
primeira canle da TVG nun horario razoable. As peticións foron ignoradas e ofreceuse
dende a TVG as mesmas condicións dos últimos anos nos que a gala dos María Casares
ficaba reducida ao streaming na web e á emisión pola segunda canle en horarios poucos
favorables para a audiencia”.
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Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral
na Comisión de control da CRTVG:
- Por que non atendeu a CRTVG a solicitude de xuntanza formulada pola AAAG
para abordar as condicións da cobertura e retransmisión da gala dos Premios María
Casares de 2019?
- Por que non accedeu a mellorar as devanditas condicións a corporación
pública?
- Cre a Dirección Xeral que a CRTVG está a cumprir a súa misión de servizo
público e difusión da diversidade cultural de Galiza especialmente en relación ás artes
escénicas?
- Vai mudar a súa posición no futuro a CRTVG?

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019

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

153871

OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 13/03/2019 19:12:38

María Montserrat Prado Cores na data 13/03/2019 19:12:44

Ana Pontón Mondelo na data 13/03/2019 19:12:46

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/03/2019 19:12:47

Noa Presas Bergantiños na data 13/03/2019 19:12:48
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María Dolores Toja Suárez, 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 na
Comisión 2ª.
A Costa da Morte é un territorio esquecido polo Goberno galego. Varios son os
exemplos: os centros de día, como o de Corcubión, os Penedos de Pasarela e
Traba, paisaxe protexida, única, co Decreto 294/2008 sen desenvolver, desde hai
máis de 10 anos; o abandono dos nosos portos, como o caso de Camariñas,
pendente de labores de mantemento, e así poderíamos continuar poñendo
exemplos do dito abandono.
Pero hai unha cuestión que nos preocupa enormemente, que afecta á seguridade
viaria, como exemplo temos o concello de Vimianzo no que hai moito malestar
polo lamentable estado de deterioro da maioría dos pasos de peóns nas estradas
que cruzan o concello xa que carecen de iluminación e teñen a pintura reflectante
moi deteriorada. En definitiva non existe mantemento. A cidadanía demanda
medidas para evitar os repetidos casos de atropelos e outros accidentes.
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Esta cuestión, aínda que xeneralizada, é especialmente preocupante no caso da
AC-552, na entrada de Vimianzo á altura do centro comercial Fonte dos Cabalos,
onde se atopa un dos pasos de peóns máis perigosos. Precísase dunha actuación
urxente que permita iluminar e sinalizar ben os pasos de peóns e poñer todas as
medidas necesarias para que se poidan usar con total seguridade. Son varios os
casos de atropelos nese paso, e o último a un menor que sufriu danos
considerables.
Desde o noso grupo entendemos que se deben levar a cabo actuacións con
carácter inmediato para dotar de seguridade as estradas galegas, que percorren os
concellos, en canto ao estado de iluminación e sinalización dos pasos peonís, e
así evitar novos accidentes. Estas medidas deberían incluír: sinais luminosas,
pintura de pasos peonís, sinais de limitación de velocidade, pasos elevados, e
calquera outra que contribúan á mellora da seguridade viaria.
Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte pregunta:
Vai levar a cabo o Goberno galego algunha medida para garantir a seguridade da
estrada AC-552 en canto á necesidade de instalar sinais luminosas, pintura de
pasos peonís, sinais de limitación de velocidade, pasos elevados, e calquera outra
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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que contribúa á mellora da seguridade viaria. ante os continuos sinistros e
atropelos que se están a producir? En caso positivo, cando e cales?

Pazo do Parlamento, 13 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 13/03/2019 19:10:18
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/03/2019 19:10:28
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Á MESA DO PARLAMENTO

Mª Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez,

deputadas

do Grupo

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara
presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión de
control da CRTVG.

A Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) vén de comunicar que a
Televisión de Galicia non retransmitirá este ano a gala dos Premios de Teatro
María Casares por non adquirir o compromiso de mellorar a súa cobertura e a súa
difusión.
As asembleas internas da Asociación manifestaran “a necesidade de mellorar as
condicións da emisión por parte da TVG ou, en caso contrario, de buscar novas
alternativas”, segundo se pode ler nunha nota de prensa colgada na páxina web
da asociación. Con esa intención, “a AAAG solicitou ao longo dos últimos
meses reunións cos responsables de Programas do ente para propoñerlles
cambios e melloras na retransmisión”; reunións que nunca se produciron por mor
do desleixo dos dirixentes da corporación da radio televisión galega.
Ademais, “envióuselle por escrito a petición de mellorar diferentes aspectos da
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retransmisión e solicitouse que a emisión fose pola primeira canle da TVG nun
horario razoable”, pero os responsables da canle optaron por ofrecer as mesmas
condicións deficientes dos últimos anos: emitir a gala dos María Casares por
streaming na web e pola segunda canle da televisión nun horario de escasa
audiencia.

153875

A AAAG interpreta a actitude da CRTVG como un novo desprezo cara a cultura
propia do país en xeral e cara a teatral en particular. Denuncian que “nin os María
Casares nin o sector escénico encaixan nas coordenadas marcadas polo lema de
#Cultura365, impulsada pola CRTVG”. Na radio televisión pública galega xa
non ten cabida nin tan sequera o clásico Diario Cultural, presentado ata fai ben
pouco por Ana Romaní, poeta de renome e académica numeraria da Real
Academia Galega. O espazo, que durante moito tempo foi un referente
indiscutible da cultura da nosa terra, desbotouse sen que houbera ningunha razón
sobre a mesa, máis que a incomodidade manifesta que sinte o Partido Popular
cando os artistas exercen en liberdade.

A AAAG tamén aproveita o comunicado para sumarse ás xustas reivindicacións
dos Venres Negros.

Así, obrigada polas circunstancias que neste caso concorren, a AAAG emitirá a
gala en streaming a través de Youtube, a partir das 21:00 horas o xoves 21 de
marzo.

É unha absoluta vergoña que a CRTVG non lle ofreza a AAAG unha cobertura e
difusión dignas que permitan achegar os premios máis importantes do teatro
galego á cidadanía; vergoña que o señor Sánchez Izquierdo debería explicar con
claridade.
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Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en comisión.
 Por que a CRTVG se negou a reunirse coa AAAG para pactar unha
mellora da cobertura e da difusión dos premios María Casares?


Tan pouco lle interesa á Corporación a cultura galega?

153876



Pensa que a cultura do país conta con suficiente espazo na radio e na
televisión públicas e que, polo tanto, pode permitirse o luxo de renunciar á
emisión dunha gala de renome como son os premios María Casares?

 Pensa facer algo para que o próximo ano a gala se emita na TVG nun
horario de máxima audiencia e cunha cobertura axeitada ou pensa
manterse nos seus trece?

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 13/03/2019 19:20:18
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 3ª, relativa á valoración por parte do goberno galego do sector
financeiro e da posición de Abanca.

Dende o Bloque Nacionalista Galego opuxémonos a que no seu momento se
privatizase Novagalicia Banco, defendendo que a entidade permanecese no sector
público, ao servizo da economía galega e nomeadamente dotando de financiamento aos
nosos sectores produtivos, transformándose nunha especie de “banco nacional galego”.
Porén, a privatización de Novagalicia Banco (NCG) levouse a cabo, nun proceso
que rematou en decembro de 2013. Previamente, anunciouse unha inxección pública de
8.981 millóns de euros para o seu saneamento, aínda que posteriormente o Tribunal de
Contas elevou o custe do saneamento de NCG a 9.159 millóns, anunciando o tribunal
que esa cifra aínda non era definitiva. Deste xeito, Novagalicia Banco foi vendida a
Banesco por un prezo nove veces menor ao custe de saneamento declarado,
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concretamente por 1.003 millóns de Euros.
Así, o FROB recoñeceu que a venda ocasionaba unhas perdas para o Estado de
máis de 8.000 millóns. Porén, á hora de facer este cálculo, o FROB infravalorou o custo
das coberturas públicas das que se beneficiou o comprador, polo que as perdas foron
maiores.
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Por outra parte, a venta da entidade levouse a cabo dun xeito apresurado, a
pesares de que existía prazo ate o 2017 para levar a cabo o proceso.
No 2015 observamos como unha entidade vendida polo FROB por apenas mil
millóns de euros, obtiña xa no seu primeiro ano de operacións, a 2014, un beneficio de
1.157 millóns de euros, contradicindo rotundamente a previsión contida no informe no
que se baseou o FROB para a posta en venta da entidade. Ao ano seguinte, no 2015, os
beneficios ascenderon a 330 millóns de euros, e entre o 2016 e o 2018 esta contía
ascendeu a 334, 367 e 430 millóns de euros respectivamente. Polo tanto, dende que
Abanca foi mercada por Banesco, os seus beneficios ascenderon a 2.618 millóns de
euros, case triplicando o seu custe de adquisición.
En definitiva, está sen aclarar en toda a súa magnitude cal foi o custo real para o
erario público da decisión de vender Novagalicia Banco, así como o custo de facelo de
xeito anticipado mais en calquera caso, como o Grupo Parlamentar do BNG ten
denunciado, foi unha venta a perdas que non permitiu recuperar un só euro do diñeiro
destinado ao seu saneamento, significou un custo adicional para o Estado, e á vista dos
beneficios da entidade, un negocio totalmente ruinoso para as arcas públicas.
Polo tanto, é necesario que a Xunta de Galiza demande do goberno do estado
que proporcione a información necesaria para coñecer o custo real para o erario público
da decisión de vender anticipadamente Novagalicia Banco, e que faga públicos os
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documentos que presuntamente fundamentaron esta decisión.
Mentres Abanca contabiliza por centos de millóns os seus beneficios anuais, os
novos propietarios do banco desfixéronse de gran parte da súa carteira industrial, que na
súa maioría estaba radicada en Galiza (caso da venta da súa participación en R Cable a

2

153879

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

Euskaltel) e anuncian plans para adquirir entidades fóra de Galiza, como o recente
interese e intento de adquisición falido –ate o momento- de Liberbank.
Os dous aspectos desta estratexia (desprendemento da carteira industrial e
tentativa de expansión fora de Galiza mediante a adquisición de entidades que operan
fóra de Galiza) non fan máis que acentuar a perda de vencello económico con Galiza
dunha entidade que é a sucesora das antigas caixas de aforro galegas, e que antes da súa
venda foi saneada con recursos públicos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
-Coñecidos os custos do seu saneamento para as arcas públicas e os enormes
beneficios que está a xerar Abanca, cal é a valoración do Goberno sobre o proceso de
venta de Novagalicia Banco a Banesco?
-Vai demandar do Goberno do Estado que proporcione a información necesaria
para coñecer o custo real para o erario público da decisión de vender anticipadamente
Novagalicia Banco?
-Que valoración realiza a Xunta de Galiza da estratexia de Abanca que combina
o desprendemento da súa carteira industrial galega e as tentativas de adquisicións de
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entidades financeiras foráneas?
-Cre a Xunta de Galiza que esa estratexia vai a ter un impacto positivo na
economía galega?
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-Que repercusións cree a Xunta de Galiza que terá a estratexia de Abanca de
venta das súas participacións industriais na economía galega, nomeadamente no seu
desenvolvemento empresarial?
-Cal é a valoración realiza a Xunta de Galiza da tentativa ate o momento falida
de adquisición de Liberbank por parte de Abanca?
-Non opina a Xunta de Galiza que o desprendemento da carteira industrial e a
adquisición de entidades que operan fóra de Galiza non fai máis que acentuar a perda
de vencello económico con Galiza da entidade herdeira das caixas de aforro e saneada
con recursos públicos?

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 13/03/2019 19:23:09

María Montserrat Prado Cores na data 13/03/2019 19:23:14

Ana Pontón Mondelo na data 13/03/2019 19:23:16

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/03/2019 19:23:17

Olalla Rodil Fernández na data 13/03/2019 19:23:19
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Xosé Luis Bará Torres na data 13/03/2019 19:23:20
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada 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 3.ª.

A fase alcista da economía que experimenta Galicia dende o ano 2014, é
claramente insuficiente para recuperar o emprego. Os datos indican que
mentres no ano 2008 Galicia acadou os 1.072.535 afiliados á Seguridade Social,
ao finalizar o ano 2018, o número de afiliados á Seguridade Social era de
997.776. Dez anos despois do comezo da crise, Galicia aínda non acadou o
mesmo número de afiliados que había antes do comezo da mesma.
Concretamente, hai 74.759 afiliados menos.
Pero a recuperación no emprego, a parte de ser profundamente débil, lenta e
altamente precaria resulta ser xeograficamente moi dispar. O punto clave é que
soamente 24 dos 313 concellos, o que equivale ao 7% dos que existen en Galicia,
recuperaron o nivel de emprego que tiñan antes da crise.
Ademais, estes concellos atópanse todos eles no eixo atlántico e concretamente
na área metropolitana da Coruña, Santiago e Vigo. Deste xeito, destacan os
concellos da provincia de Teo, Brión e Melide, na provincia da Coruña, con máis
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dun 10% de afiliados respecto aos que había antes da crise. Os outros concellos
da provincia da Coruña que xa superan o número de afiliados que tiñan antes da
crise son: Melide, Oroso, Narón, Ares, Sada, Oleiros, Culleredo, Carral, Arteixo
e Miño. Destaca, no sentido contrario, o Concello de Ferrol, onde o número de
afiliados reduciuse nun 15%

153883

Na provincia de Pontevedra, o número de concellos que rexistra un maior
número de afiliados con respecto aos que había antes da crise é
considerablemente menor aos da provincia da Coruña. Concretamente, soamente
seis concellos teñen un número de afiliados maior. Esta excepcionalidade
limítase, a seis localidades. Valga, Salvaterra de Miño, Gondomar, O Porriño,
Salceda de Caselas e Soutomaior. O Porriño, que supón un dos principais núcleos
da área metropolitana de Vigo, é o concello da provincia de Pontevedra que
mellor evolución presenta, concretamente hoxe en día conta cun 7% máis de
afiliados á Seguridade Social que hai dez anos atrás.
Ante o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as
seguintes preguntas:
1. Que valoración xeral fai a Xunta da recuperación do emprego en Galicia?
2. Que opinión lle merece á Xunta que no 2018, dez anos despois do comezo
da crise, aínda haxa 74.759 afiliados menos en Galicia?
3. Como valora a Xunta que soamente 24 concellos de Galicia recuperasen o
nivel de afiliados que había antes da crise?
4. Como explica a Xunta tal fenómeno?
5. Considera a Xunta que este profundo desequilibrio entre as provincias do
interior e exterior de Galicia é beneficioso para o noso territorio?
6. Considera necesario a Xunta introducir novas políticas de emprego que
corrixan dita tendencia?
7. Tendo en consideración os datos expostos, considera a Xunta que a súa
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política de emprego é axeitada?
Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2019.

Asdo.: Manuel Lago Peñas

153884

Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 14/03/2019 10:19:49
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Julia Torregrosa Sañudo na data 14/03/2019 10:19:59
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª, relativa ao impacto do turismo na economía galega e ás medidas
que debe impulsar o goberno galego para a redución da súa temporalidade e
precariedade.

O impacto socioeconómico do turismo en Galiza é innegábel, pois supón
anualmente máis do 11% do produto interior bruto de Galicia e do 12% do emprego.
Aínda que a explotación de datos do IGE tanto das afiliacións da Seguridade Social
como mediante a EPA non permiten coñecer de forma directa o emprego no turismo en
Galiza son numerosos os indicadores que podemos poñer en contraste para diagnosticar
a situación.
Por exemplo, con respecto ás afiliacións á Seguridade Social, a rama da CNAE
que mellor pode aproximar a evolución do turismo é a da hostalería, onde observamos
que o incremento da ocupación total, tanto dende o primeiro dato dispoñíbel, do 2016,
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como no último ano, foi a metade de intensa que no conxunto estatal.
Así mesmo, outros organismos con acceso a explotacións máis completas destas
fontes de datos, si que ofrecen un maior detalle en canto ao emprego no turismo. Por
exemplo, o Ministerio de Industria, comercio e Turismo ofrece como datos relativos ao
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turismo a suma de hostalería e axencias de viaxe. Porén, dado o peso do hostalería, os
datos son moi similares.
Para

realizar unha aproximación máis exacta

ao emprego turístico

necesitariamos poder explotar os datos da afiliación á SS Social a un nivel inferior ao de
ramas da CNAE ou unha explotación completa da EPA, isto é o que realiza anualmente
a área de Estudos e investigación do Observatorio turístico dependente da Xunta de
Galiza.
Ollando o último informe de 2017 observamos como a ocupación no turismo
apenas medrou dende o 2010, xa que no 2017 a ocupación no turismo, usando a EPA,
foi de 113.540 persoas, mentres que no 2010 (que ofrece datos trimestrais) observamos
unha ocupación moi similar e mesmo no terceiro trimestre superior (115.799). Podemos
comprobalo nas seguintes táboas. No avance facilitado pola Consellaría de Cultura e
Turismo respecto 2018 coñecemos que a cifra se elevou a 119.470.
Así mesmo, á espera de datos máis recentes, sabemos que a taxa de
temporalidade do sector é moi alta, do 37,6%, mentres que a media galega do conxunto
de actividade sitúase no 27%, como podemos comprobar na seguinte táboa.
Ademais, as mulleres teñen unha taxa de temporalidade maior, do 40,9 fronte ao
34,1%, chegando as mulleres de entre 16 e 29 anos con estudos secundarios que
traballan no sector de servizo de comidas e bebidas a ter taxa de temporalidade do
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65,3% como sinala o Informe 2017.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
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-Que medidas vai impulsar o goberno galego para a redución da temporalidade e
precariedade do emprego do sector turístico de Galiza?
-Como avalía o goberno galego o impacto económico do sector turístico? E no
emprego? Como avalía a evolución durante a última década?
-Como valora o goberno da Xunta que a taxa de temporalidade do sector sexa
tan alta?
-Como avalía o goberno galego que as mulleres teñan unha taxa de
temporalidade maior da que os homes? Ten impulsado algún estudo verbo disto? E
sobre a fenda salarial?
-Que medidas de negociación colectiva específicas do sector vai impulsar a
Xunta?
-Ten dialogado coas forzas sindicais galegas sobre estas cuestións?
-Considera o goberno galego que a precariedade laboral ten un impacto negativo
na nosa imaxe turística? Que vai facer ao respecto?
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Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Olalla Rodil Fernández
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Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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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 Concello das Pontes de García Rodríguez contaba en 2018 con 10.237
habitantes, o 24,2% maiores de 65 anos.
No ano 2012 púxose en funcionamento, por parte do Consorcio de Igualdade e
Benestar, un Centro de Día de atención ás persoas maiores, con 30 prazas. A
xestión é competencia do Concello e actualmente está xestionado por Eulen.
Neste momento, as prazas habilitadas son 22 e hai 8 persoas en lista de agarda,
malia que segundo a Xunta de Galicia, a día 28 de decembro de 2018 había 5
persoas en lista de agarda para Centro de Día no Concello das Pontes.
No Concello funciona unha residencia de iniciativa privada con ánimo de lucro
dende o ano 2011, con 56 prazas autorizadas, ningunha delas financiada. Os
prezos das prazas son os seguintes:
- para persoas con autonomía: 1.359,57 €
- para persoas con dependencia:
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- grao I: 1.441,10 €
- grao II: 1.522,72 €
- grao III: 1.577,11 €
A residencia ten 19 efectivos de persoal de Atención Directa.

153890

Polo exposto, a deputada que subscribe, formula a seguinte pregunta:
1. Vai a Xunta consignar fondos para aumentar as prazas de centro de día no
Concello das Pontes?
2. Como valora o feito de que, habendo lista de agarda, o Centro de Día teña
prazas non habilitadas?
3. Considera a Xunta que os prezos da residencia privada das Pontes son
asumibles para a maioría das persoas que precisan este recurso?
4. Vai a Xunta impulsar unha residencia pública nas Pontes?
5. Cal é o número de horas de SAF de Dependencia que financia a Xunta ao
Concello das Pontes?
6. Cal é o listado de persoas en lista de agarda para prestacións de Dependencia
no Concello das Pontes, desagregado por Grao e por tipo de prestación?
Santiago de Compostela, 14 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 14/03/2019 11:08:09
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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.
O Real decreto lei 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de
racionalización do gasto público no ámbito educativo, sobre a base da necesidade
de que na conxuntura económica existente era necesario mellorar a eficiencia das
administracións públicas no uso dos recursos públicos, estableceu no seu artigo
terceiro que “A parte lectiva da xornada semanal do persoal docente que imparte
as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en
centros públicos e en centros privados sostidos con fondos públicos será, como
mínimo, de 25 horas en educación infantil e primaria e de 20 horas nas restantes
ensinanzas, sen prexuízo das situacións de redución de xornada recollidas na
normativa vixente”
En aplicación desa previsión normativa, a entón Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria ditou a Orde do 4 de xuño de 2012, pola
que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011, pola que se regula a
xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as
ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, co que
o horario dos docentes queda establecido do seguinte xeito:
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1 A xornada semanal do persoal funcionario docente e persoal laboral que
imparte as ensinanzas de educación infantil, educación primaria e
educación especial será de trinta e sete horas e media, das cales
dedicaranse trinta horas ás actividades do centro con presenza nel. Das
ditas horas, 25 terán carácter lectivo, a razón de cinco horas diarias, de
luns a venres.
2 A xornada semanal do persoal funcionario e laboral docente que imparte
as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, programas de
cualificación profesional inicial, bacharelato, formación profesional
específica, ensinanzas artísticas, de idiomas e deportivas será de trinta e
sete horas e media, das cales dedicarán trinta ás actividades do centro con
presenza nel. Destas 30 horas semanais, 23 serán de horario fixo no centro
educativo.
Destas 23 horas, 20 terán carácter lectivo e as tres restantes distribuiranse entre
dúas gardas e unha hora de titoría de pais e alumnos.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
153892

O Boletín Oficial do Estado do 8 de marzo de 2019 publica a Lei 4/2019, do 7 de
marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no
ámbito da educación non universitaria que na súa disposición derrogatoria única
establece que quedan derrogados os artigos 2, 3, e 4 do Real Decreto-lei 14/2012,
do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no
ámbito educativo.
Polo tanto, a Comunidade Autónoma de Galicia non ten que manter os horarios
mínimos que se contemplan na regulación en vigor, situándose, polo tanto, o seu
mantemento na mera vontade política de que sexa así.
E todo o anterior nun contexto no que se reduciron, segundo datos da propia
Xunta de Galicia, 1.539 docentes non universitarios entre o ano 2008 e o 2018.
Por iso o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Ten intención a Xunta de Galicia de modificar o actual marco normativo que
regula os horarios do persoal docente non universitario da Comunidade
Autónoma de Galicia?
2ª) Se non o vai facer, en base a que razóns considera necesario manter ese
marco?

Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 14/03/2019 11:42:00
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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 Concello de Culleredo contaba en 2018 con 30.221 habitantes, 5.019
habitantes maiores de 65 anos.
Os centros de día constitúense como un dos servizos que máis facilita a
conciliación das persoas coidadoras de maiores e persoas dependentes, así como
un recurso para permitir a socialización de persoas maiores (sobre todo de
persoas que viven en lugares do rural con pouca poboación) e a realización de
actividades que fomentan a autonomía persoal. Son un servizo que garante a
permanenza da persoa maior no seu domicilio e o respiro familiar ás coidadoras
destas persoas.
Segundo a Xunta de Galicia, a día 28 de decembro de 2018 había 3 persoas en
lista de agarda para Centro de Día no Concello de Culleredo.
Por outra parte, é insuficiente o número de prazas de atención residencial e de
centro de día para persoas dependentes con diversidade funcional, padecendo as
familias unha elevada carga psicolóxica e física, para as cales son fundamentais
as prazas de respiro familiar. É un problema xeral de Galicia a falta de prazas de
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atención a persoas maiores de 21 anos que, logo da etapa educativa en Centro de
Educación Especial, non contan con centros de continuidade.
Para as persoas con diversidade funcional existe unha época crucial, aos 21 anos,
cando se pasa do ensino aos centros de día: ao haber lista de agarda, prodúcese

153894

unha estadía na casa sen atención específica. Asemade, a falta de prazas de
proximidade obriga a longos desprazamentos das familias.
É un problema xeral a insuficiencia de prazas de respiro familiar no sistema de
Dependencia da Xunta.
En Culleredo, hai un centro de día público, do Consorcio, con 60 prazas; un
centro de día de maiores, con 40 prazas, privado, sen prazas financiadas; outro
centro de día de maiores privado, con 28 prazas; hai autorizado outro centro de
día de maiores con 40 prazas.
No eido da Discapacidade, hai un centro ocupacional con 20 prazas, e outro
centro orientado á atención a persoas con TEA, con 30 prazas.

Polo exposto, a deputada que subscribe, formula a seguinte pregunta:
1. Vai a Xunta consignar fondos para aumentar as prazas de centro de día no
Concello de Culleredo?
2. Vai a Xunta dotar prazas en centro de día para atención a persoas con
diversidade funcional no Concello de Culleredo?
3. Vai a Xunta crear prazas de respiro familiar no Concello de Culleredo,
orientadas ás familias con persoas con diversidade funcional?
4. Como vai resolver a Xunta a falta de prazas de atención residencial e de centro
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de día para persoas con diversidade funcional maiores de 21 anos, para garantir a
continuidade no fomento da autonomía persoal das persoas en Centros de
Educación Especial?
5. Como vai a Xunta resolver as necesidades de conciliación das familias con
persoas con diversidade funcional?

153895

6. Cal é o listado de persoas en lista de agarda para prestacións de Dependencia
no Concello de Culleredo, desagregado por Grao e por tipo de prestación?

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 1ª.

No Pleno do Parlamento galego do día 13 de marzo de 2019, aprobouse unha
iniciativa do Bloque Nacionalista Galego relativa ás accións que debe impulsar a Xunta
de Galiza para a incorporación cláusulas de igualdade na contratación pública galega co
seguinte texto.
O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a impulsar as seguintes accións
para a incorporación cláusulas de igualdade na contratación pública galega:
1. Definir e aprobar, en colaboración coas forzas políticas, sindicais e axentes
sociais e económicos, no prazo de 6 meses o proceso metodolóxico para a implantación
de cláusulas de igualdade onde se contemple: diagnose, planificación para a posta en
marcha e mecanismos de avaliación.
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2. Designar unha comisión responsábel do seguimento do proceso e da
avaliación periódica na que obrigatoriamente estea incorporada unha persoa
representante da Secretaría Xeral de Igualdade.
3. Garantir un grupo técnico multidisciplinar para fornecer a asistencia técnica
especializada que precisen as áreas de goberno.

1

153897

OFICINA PARLAMENTAR

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

4. Elaborar e remitir á Cámara Galega un informe anual da implantación
progresiva das cláusulas de igualdade que incorpore información tanto estatística
como cualitativa e a difusión de experiencias e boas prácticas
5. Impulsar as modificacións legais oportunas para blindar legalmente a
obrigatoriedade da inclusión deste tipo de cláusulas na contratación pública galega.

Polo tanto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 1ª:
-Que actuacións levou a cabo o goberno galego para a incorporación cláusulas
de igualdade dando cumprimento aos acordos impulsados o 13 de marzo de 2019?
-Está a traballar o goberno galego para definir e aprobar, en colaboración coas
forzas políticas, sindicais e axentes sociais e económicos, no prazo de 6 meses o proceso
metodolóxico para a implantación de cláusulas de igualdade? A través de que
organismos?
-Designou xa a Xunta de Galiza unha comisión responsábel do seguimento do
proceso e da avaliación periódica na que obrigatoriamente estea incorporada unha
persoa representante da Secretaría Xeral de Igualdade? Ten valorado como o vai facer?
E en que prazos?
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-Vai impulsar o goberno galego accións para Garantir un grupo técnico
multidisciplinar para fornecer a asistencia técnica especializada que precisen as áreas de
goberno? De que forma?
-Que planificación ten o goberno respecto de remitir á Cámara Galega un
informe anual sobre estas cuestións?
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-Ten avaliado o goberno galego a capacidade do marco legal sobre contratación
pública para impulsar o estabelecemento de cláusulas de igualdade?
-Ten contrastado a Xunta de Galiza experiencias doutros gobernos nesta liña?
Con que resultado?
-Por que non dá resultado a guía para unha contratación pública socialmente
responsable? Considera que ten suficiente perspectiva de xénero?
-No Decreto en materia de igualdade faise algunha referencia como no artigo 67
que dá preferencia na adxudicación dos contratos da Comunidade Autónoma ás
empresas que teñan implantado un plan de igualdade, como valora o seu cumprimento?

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 14/03/2019 12:33:12
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª.

A situación límite que atravesa a nosa industria non permite demoras na
aplicación de medidas, que seguen a estar condicionadas pola contra atrás para evitar a
execución dos despedimentos na fábrica de Alcoa, que remata o 1 de xullo, e polo
fraudulento ERTE de Ferroatlántica nas fábricas de Cee e Sabón.
Desde hai meses, o goberno central leva demorando a publicación dun Estatuto
para a industria electrointensiva, que podería axudar a saír desta difícil situación.
Despois de repetidos anuncios por parte do goberno central vimos de coñecer que será
aprobado o 26 de abril. Porén, no momento de asinar esta iniciativa a Xunta de Galiza
afirmaba non ter aínda coñecemento do borrador. Tampouco os comités de empresa cos
que este Grupo Parlamentar ten contacto.
Sen lugar a dúbida, o que recolla ou non este futuro Estatuto condicionará en
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boa medida o futuro e perspectivas de importantes empresas do noso país. Cómpre, así
mesmo, analizar a evolución do sector no último ano e as medidas de impulso que debe
arbitrar a Xunta de Galiza.
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Por estes motivos, a preocupación deste Grupo Parlamentar lévanos a presentar
as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 6ª:
-Ten analizado o goberno galego o contido do

Estatuto da Industria

Electrointensiva? A través de que organismos? Valorouno coas principais empresas
electrointensivas galegas? E coa representación das e dos traballadores?
-Ten pensado o goberno galego impulsar algunha mesa de negociación para
reclamar ao central a corrección das cuestións que poidan ser prexudiciais para Galiza?
-En que medidas de impulso ao sector electrointensivo traballa o goberno
galego?
-Como valora o goberno galego a evolución do sector no último ano?

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Olalla Rodil Fernández
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Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez
Martínez, María Luisa Pierres López e María Dolores Toja Suárez,
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 en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
Nunha recente sentenza, o Xulgado do contencioso-administrativo nº 1 de
Pontevedra vén de ratificar a sanción imposta pola Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia ao Porto de Vilagarcía por autorizar o vertido,
agora ilegal, de residuos ao mar por volume de máis de 7000 metros cúbicos. Esta
infracción, grave, resulta nun enorme problema de carácter medioambiental, xa
que estamos a falar de “unha auténtica montaña formada por terra, pedras, asfalto,
tubos de plástico, madeiras e formigón” como se cita na propia sentenza.
A sanción imposta vén a reforzar a idea de que a Autoridade Portuaria actuou de
costas á legalidade, pois non existiu ningún trámite administrativo para saber se
era posible, ademais de exercer un total abandono sobre o coidado da ría.
A actuación da Autoridade Portuaria é merecedora de sanción, segundo a Xunta
de Galicia. Non en tanto, ademais da sanción económica, non temos noticias de
que o Goberno, en concreto a través da Consellería de Medio Ambiente, teña
previsto esixir responsabilidade á dirección do Porto de Vilagarcía ou aos seus
propios representantes no Consello de Administración desta entidade.
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Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia da actuación da dirección do Porto de
Vilagarcía respecto da autorización dun vertido ilegal de escombros e
residuos ao mar polo que agora é condenado o Porto en sentenza do
Xulgado do contencioso-administrativo nº 1 de Pontevedra?
2. Considera a Xunta de Galicia que a Dirección do Porto de Vilagarcía
actuou de mala fe cando autorizou verter os residuos ao mar saltándose o
procedemento legal?

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
153904

3. Soubo a Xunta de Galicia da situación por vía dos seus representantes no
Consello de Administración do Porto? Cando?
4. Solicitaron os representantes da Xunta de Galicia no Consello de
Administración do Porto algunha información sobre o caso? Presentaron
algunha queixa ante o coñecemento que tiveran deste caso?
5. Ten previsto a Xunta de Galicia esixir responsabilidade á Dirección do
Porto de Vilagarcía ou aos seus propios representantes no Consello de
Administración desta entidade?
6. Quen vai pagar a sanción imposta?
Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2019
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
María Dolores Toja Suárez
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 14/03/2019 16:23:12
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/03/2019 16:23:30

CSV: 90PrqWY2w1
hFmbupVN19
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 14/03/2019 16:23:35
María Luisa Pierres López na data 14/03/2019 16:23:41
María Dolores Toja Suárez na data 14/03/2019 16:30:29
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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.
No mes de maio do pasado ano, a ex conselleira de Medio Ambiente avanzaba
que, “en breve”, sería presentado o anteproxecto da futura Lei de residuos e solos
contaminados de Galicia e que entraría na Cámara antes de rematar aquel ano
2018.
De novo, case un ano despois, o Consello da Xunta de Galicia era informado do
contido do anteproxecto daquela lei co fin de, segundo explicou o propio
presidente en rolda de prensa posterior, chegar aos obxectivos que marca a
Directiva marco de residuos, do ano 2008. Dicía o señor Núñez Feijóo que, con
este anteproxecto, Galicia avanzaría na senda da economía circular e na loita
contra o cambio climático. O que non especificou foi cando verán a luz esa lei e
os dous documentos de estratexia, todos anunciados hai moitos meses e dos que
nada se sabe.
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Nese anuncio post consello, recoñecíase que a Lei de residuos de Galicia (de
2008) está desfasada e o certo é que así é: toda a normativa da Xunta de Galicia
sobre residuos está desfasada e, por desgraza, en Galicia o Goberno segue a
perder a oportunidade de ocupar un importante espazo político na escena
internacional e estar xunto cos países que lideran a loita contra o cambio
climático, tamén nos residuos, recoñecendo agora o seu propio suspenso na
xestión de residuos e botándolle a culpa aos concellos.
A Comisión Europea informa que Galicia non chega nin ao 20 por cento da
reciclaxe dos residuos municipais (os concellos de máis de 5 000 habitantes
deberíanse comprometer a implantar unha recollida selectiva de lixo orgánico
antes de finais de 2020 e os de menos antes de finais de 2023), mais iso non
impide que no informe que presentou tamén o Consello da Xunta de Galicia sobre
o exercicio 2018 da entidade Sogama se presuma doutra cousa. Así, gábase o
Goberno galego da transición ordenada e do avance cara a un novo concepto
empresarial onde priman os principios da economía circular, a innovación
tecnolóxica e a sustentabilidade. E o nivel de cinismo ascende a cotas
indescritibles cando se gaba de aprobar unha bonificación do 10 por cento para
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“premiar” a aqueles concellos que voluntariamente decidiron acollerse á rebaixa e
repercutila no recibo dos seus veciños e veciñas, comprometéndose cunha xestión
sostible dos residuos urbanos -cando o certo é que non hai bonificación algunha
senón unha rebaixa dun 10 por cento daquela suba de case un 33 por cento no
canon do ano 2013-.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Entende o Goberno galego que o Consello da Xunta de Galicia é o lugar
axeitado para anunciar un anteproxecto de lei?
2. Pensa o Goberno que é apropiado “reanunciar” o anteproxecto da futura
Lei de residuos e solos contaminados de Galicia case un ano despois de
que fose anunciado pola ex conselleira de Medio Ambiente na propia
Cámara?
3. É esta a présa que ten o Goberno para avanzar na senda da economía
circular e na loita contra o cambio climático?
4. Para cando as estratexias de loita contra o cambio climático e de economía
circular?
5. Pensa o Goberno que toda a normativa da Xunta de Galicia sobre residuos
está desfasada?
6. Se a resposta fose positiva, por que non a mudou antes?
7. Que vai facer o Goberno para que os concellos de máis de 5 000 habitantes
acaden a recollida selectiva de lixo orgánico antes de finais de 2020 e os de
menos de 5 000 habitantes antes de finais de 2023?
8. Por que usa o Goberno un eufemismo cando fala de “premio” a aqueles
concellos que se acolleron á rebaixa do 10 por cento no canon do recibo do
lixo?
Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2019
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Asdo.:

Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
153907

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/03/2019 17:16:53
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 14/03/2019 17:17:00

CSV: 90PrqWY2w1
h9e1wtIcS1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Luisa Pierres López na data 14/03/2019 17:17:04

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
153908

Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira e Francisco Casal Vidal, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral na Comisión 6.ª,
relativa ao desenvolvemento da rede de banda larga de internet en todo o
territorio de Galicia.

A Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións declarou que as
telecomunicacións son servizos de interese xeral que se prestan en réxime de
libre concorrencia.
A Rede de telecomunicacións galegas Retegal, S.A. é unha empresa pública
creada polo Decreto 58/1997, do 20 de febreiro, da Xunta de Galicia, polo que se
crea a sociedade que se encarga da xestión e explotación de infraestruturas,
sistemas e servizos de telecomunicacións no ámbito da Comunidade Autónoma
de Galicia.
A actividade oriéntase a prestación de servizos con carácter universal, e posúe a
rede de radiodifusión máis ampla de Galicia, en infraestruturas de transporte e
infraestruturas de difusión. Este órgano depende da Presidencia da Xunta de
Galicia, en concreto da Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia.
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Mediante o Decreto 352/2009, de 2 de xullo, declarouse RETEGAL como medio
propio instrumental e servizo técnico da Administración da Xunta de Galicia e
dos seus organismos autónomos no concernente á realización das actividades
propias do seu obxecto social que estas lle encarguen.
No ano 2012, o Consello da Xunta, declarou a incidencia supramunicipal do
plan

sectorial

da

empresa

pública
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RETEGAL,

na

implantación

e

desenvolvemento das infraestruturas de telecomunicación que xestiona. O plan
converteuse na estratexia para o desenvolvemento das iniciativas públicas do
ámbito das telecomunicacións seguindo criterios de equidade territorial.
Retegal conta con centros de telecomunicacións clave para o desenvolvemento
do Plan de Banda Larga que permita o acceso á internet a toda a cidadanía de
Galicia.
No plan de acción da AMTEGA para o ano 2018, no ámbito do obxectivo 5 de
apoio ao crecemento do ecosistema dixital, atópase o plan de banda larga: o
vertebramento dixital do territorio.
O Plan de Banda Larga de Galicia 2020 susténtase na implantación da
combinación de 3 medidas/ obxectivos: innovación, eficiencia e intelixencia. A
promoción do acceso á banda larga de alta velocidade para todos, a garantía dun
entorno favorable para a extensión eficiente de redes, e a integración intelixente
da sociedade na economía dixital.
Sendo hoxe en día un servizo de interese xeral a conexión á rede, e non estando
garantido o acceso á mesma polas empresas privadas pese as inxentes
subvencións que reciben da Xunta de Galicia, o Grupo Parlamentario de En
Marea presenta as seguintes preguntas para a súa resposta oral na Comisión
6ª:
1.- Considera a Xunta de Galicia que as actuacións de extensión da banda larga a
través

de

convocatorias

de

subvencións

a

empresas

privadas

de
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telecomunicacións garanten os obxectivos de acceso universal á mesma en todo o
territorio de Galicia?
2.- Considera a Xunta de Galicia a posibilidade de desenvolver un plan de rede
pública a través de Retegal para reducir a fenda dixital e asegurar a banda larga
de internet en todo o territorio galego?

153910

3.- Considera a Xunta de Galicia necesario desenvolver un estudo técnico para
determinar a máis axeitada tecnoloxía para cada tipoloxía de poboación e
situación xeográfica que garanta o acceso a banda larga en calquera punto de
Galicia, máis alá dos intereses comerciais das operadoras privadas?
Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2019.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Francisco Casal Vidal
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 14/03/2019 17:44:47
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