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Admisión a trámite e publicación

ı 48302 (10/PNP-003654)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o asinamento polo Goberno galego dun convenio de colaboración co Concello de Moaña
para a construción dun novo centro de saúde, así como respecto da garantía dunha axeitada co156341
bertura de profesionais no servizo de atención primaria dese concello

ı 48318 (10/PNP-003655)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as modiﬁcacións que debe introducir o Goberno galego na Lei 8/2012, de vivenda de Galicia,
co ﬁn de regular a delimitación de vivenda baleira e establecer o dereito a tanteo e retracto
156347

ı 48327 (10/PNP-003656)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Medio Rural en relación co plan estratéxico de subvencións establecido na Lei 9/2007, así como os criterios seguidos para o establece156352
mento de convenios cos concellos no ano 2018

ı 48334 (10/PNP-003657)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a atención polo Goberno galego das demandas da veciñanza e do Concello de Viana do Bolo
referidas ás melloras que precisa a estrada autonómica OU-533 ao seu paso polo núcleo urbano
156354
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ı 48340 (10/PNP-003658)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co ﬁn de garantir o abastecemento
de auga á poboación diante de posibles situacións de seca
156358

ı 48341 (10/PNP-003659)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio

156318
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co sistema de protección
156361
de menores e adolescentes

ı 48354 (10/PNP-003660)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de xestión de resi156366
duos

ı 48404 (10/PNP-003661)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 3 máis
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia de medidas de protección para os bens patrimoniais
dos Ancares
156368

ı 48465 (10/PNP-003663)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a elaboración dun plan de control autonómico que conteña medidas para garantir a legalidade da comercialización da madeira e dos seus produtos e as obrigas dos axentes comercializadores, así como o control do risco e da cadea de custodia
156370

ı 48469 (10/PNP-003664)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e relación cos danos medioambientais
ocasionados polo incendio forestal declarado a ﬁnais do mes de marzo de 2019 nos concellos de
Dodro e Rianxo
156372

ı 48476 (10/PNP-003665)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa adxudicación das axudas para a prevención e defensa contra os incendios forestais
156375
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ı 48501 (10/PNP-003666)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co baixo nivel de execución
orzamentaria que presenta no ano 2018 o programa 3.2, Promoción do emprego e institucións do
156378
mercado de traballo

ı 48514 (10/PNP-003667)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín

156319
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Sobre o destino pola Xunta de Galicia ao Fondo Galego de Cooperación Local da totalidade dos créditos orzamentarios inicialmente consignados para as corporacións locais e non executados a 15
156380
de decembro de 2019

ı 48556 (10/PNP-003668)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa posible deslocalización
156382
da empresa Unitono en Ourense, que presta servizos para Naturgy

ı 48567 (10/PNP-003669)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa vertedura ao río Furelos procedente do polígono industrial do concello de Melide detectada o 17 de marzo de 2019
156387

ı 48581 (10/PNP-003670)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun documento que permita unha visualización anual
das transferencias totais recibidas polas entidades locais galegas
156390

ı 48637 (10/PNP-003671)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a execución polo Goberno galego no ano 2019 da totalidade do orzamento inicial do programa 423B, Prevención do abandono escolar, para as ﬁnalidades previstas
156391

ı 48644 (10/PNP-003672)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación na que se
atopa o Centro Dramático Galego
156394
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ı 48652 (10/PNP-003673)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dotar dos medios humanos e materiais necesarios a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Vilagarcía de Arousa
156398

ı 48660 (10/PNP-003674)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Decreto para o pluri156401
lingüismo no ensino non universitario

156320
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ı 48662 (10/PNP-003675)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego diante do Goberno central en relación
cos criterios de repartición de fondos ás comunidades autónomas para políticas activas de em156404
prego

ı 48668 (10/PNP-003676)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de loita contra a Avespa
velutina
156407

ı 48679 (10/PNP-003677)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da reconsideración dos coeﬁcientes redutores da idade de xubilación para o colectivo de mulleres redeiras, así como as actuacións que
se deben levar a cabo en relación coas condicións laborais, salariais, de protección da saúde e de
156411
representación que padecen

ı 48683 (10/PNP-003679)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co xogo da billarda
156417

ı 48698 (10/PNP-003680)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais
e salariais do persoal e a dotación de medios materiais dos grupos de emerxencias supramunicipais, así como o conﬂito laboral existente no de Valga
156420

ı 48704 (10/PNP-003681)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co traslado da locomotora
Sarita ao Museo do Ferrocarril de Vilagarcía de Arousa, así como o futuro do Museo Ferroviario da
156424
Fundación Camilo José Cela

ı 48712 (10/PNP-003682)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia, para as axudas á etapa predoutoral e posdoutoral, do uso
156426
previo da lingua galega nos traballos de ﬁn de grao e de mestrado

156321
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ı 48735 (10/PNP-003683)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa retirada dunha exposición poética do alumnado do IES Punta Candieira, de Cedeira
156430

ı 48739 (10/PNP-003684)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia, en colaboración cos representantes do sector, dun proceso de
elaboración dun novo marco legal que dote dunha autonomía real e das ferramentas necesarias o
Centro Dramático Galego para o cumprimento do seu papel
156433

ı 48750 (10/PNP-003685)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co uso do galego nas en156436
tidades bancarias

ı 48755 (10/PNP-003686)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas obras que se están
a levar a cabo na serra do Gontón para a execución do proxecto do parque eólico de Mouriños, no
156441
concello de Cabana de Bergantiños

ı 48766 (10/PNP-003687)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dinamizar o sector das artes escénicas e adaptar a lexislación vixente á realidade galega
156445

ı 48767 (10/PNP-003688)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da intendencia relacionada
cos cidadáns que forman parte do xurado popular nos xuízos celebrados nas audiencias provinciais
156448
de Galicia

ı 48774 (10/PNP-003689)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa elaboración dos infor156450
mes referidos ao impacto das obras que afectan bens patrimoniais

156322
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Admisión a trámite con modiﬁcacións

ı 48410 (10/PNP-003662)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas posibles verteduras
industriais no río Támega en Ourense, así como a demanda ao Goberno central da transferencia á
156453
Xunta de Galicia das competencias da Demarcación Hidrográﬁca do Douro

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 48303 (10/PNC-003908)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o asinamento polo Goberno galego dun convenio de colaboración co Concello de Moaña
para a construción dun novo centro de saúde na parcela reservada para ese ﬁn no PXOM, na zona
de Sixalde, así como respecto da garantía dunha axeitada cobertura de profesionais no servizo de
156457
atención primaria dese concello

ı 48317 (10/PNC-003909)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as modiﬁcacións que debe introducir o Goberno galego na Lei 8/2012, de vivenda de Galicia,
co ﬁn de regular a delimitación de vivenda baleira e establecer o dereito a tanteo e retracto
156463

ı 48326 (10/PNC-003910)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Medio Rural en relación co plan estratéxico de subvencións establecido na Lei 9/2007, así como os criterios seguidos para o establecemento de convenios cos concellos no ano 2018
156468
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ı 48333 (10/PNC-003911)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a atención polo Goberno galego das demandas da veciñanza e do Concello de Viana do Bolo
referidas ás melloras que precisa a estrada autonómica OU-533 ao seu paso polo núcleo urbano
156470

ı 48339 (10/PNC-003912)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e 7 máis
Sobre a demanda por parte do Goberno galego aos concellos da elaboración dos plans de emerxencia ante situacións de seca e o arranxo dos problemas existentes nas redes municipais de abas-

156323
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tecemento, así como o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun labor de coordinación entre
156474
eses plans e o Plan de seca da Demarcación Hidrográﬁca Galicia-Costa

ı 48342 (10/PNC-003913)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de tutela e traslado entre
comunidades autónomas de menores e adolescentes estranxeiros non acompañados, a transparencia do sistema de protección e a consecución, polo menos, da porcentaxe do 80 % de menores
156477
en acollemento familiar ao remate da X lexislatura

ı 48355 (10/PNC-003914)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a implantación polo Goberno galego dun modelo de xestión de residuos que aplique o
principio de proximidade no territorio, poñendo en funcionamento antes do remate da X lexislatura as plantas de xestión de lixo orgánico previstas no Plan de xestión de residuos urbanos de
156482
Galicia

ı 48403 (10/PNC-003915)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 3 máis
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia de medidas de protección para os bens patrimoniais
156484
dos Ancares

ı 48409 (10/PNC-003916)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas posibles verteduras
industriais no río Támega en Ourense, así como a demanda ao Goberno central da transferencia á
Xunta de Galicia das competencias da Demarcación Hidrográﬁca do Douro
156486

ı 48466 (10/PNC-003917)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a elaboración dun plan de control autonómico que conteña medidas para garantir a legalidade da comercialización da madeira e dos seus produtos e as obrigas dos axentes comercializa156490
dores, así como o control do risco e da cadea de custodia

ı 48468 (10/PNC-003918)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e relación cos danos medioambientais
ocasionados polo incendio forestal declarado a ﬁnais do mes de marzo de 2019 nos concellos de
156492
Dodro e Rianxo

156324
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ı 48475 (10/PNC-003919)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas axudas convocadas,
para o ano 2019, para a prevención e defensa contra os incendios forestais, así como a publicación
156495
da convocatoria, a análise das solicitudes e a súa resolución nas sucesivas campañas

ı 48500 (10/PNC-003920)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co baixo nivel de execución
orzamentaria que presenta no ano 2018 o programa 3.2, Promoción do emprego e institucións do
mercado de traballo
156498

ı 48513 (10/PNC-003921)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o destino pola Xunta de Galicia ao Fondo Galego de Cooperación Local da totalidade dos créditos orzamentarios inicialmente consignados para as corporacións locais e non executados a 15
156500
de decembro de 2019

ı 48555 (10/PNC-003922)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa posible deslocalización
da empresa Unitono en Ourense, que presta servizos para Naturgy
156502

ı 48566 (10/PNC-003923)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa vertedura ao río
Furelos procedente do polígono industrial do concello de Melide detectada o 17 de marzo de
2019
156507

ı 48579 (10/PNC-003924)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun documento que permita unha visualización anual
156510
das transferencias totais recibidas polas entidades locais galegas

ı 48638 (10/PNC-003925)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a execución polo Goberno galego no ano 2019 da totalidade do orzamento inicial do pro156511
grama 423B, Prevención do abandono escolar, para as ﬁnalidades previstas

156325
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ı 48643 (10/PNC-003926)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación na que se
atopa o Centro Dramático Galego
156514

ı 48653 (10/PNC-003927)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dotar dos medios humanos e materiais necesarios a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Vilagarcía de Arousa
156518

ı 48659 (10/PNC-003928)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Decreto para o pluri156521
lingüismo no ensino non universitario

ı 48661 (10/PNC-003929)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego diante do Goberno central en relación cos
criterios de repartición de fondos ás comunidades autónomas para políticas activas de emprego
156524

ı 48667 (10/PNC-003930)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de loita contra a Avespa
156527
velutina

ı 48678 (10/PNC-003931)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da reconsideración dos coeﬁcientes redutores da idade de xubilación para o colectivo de mulleres redeiras, así como as actuacións que
se deben levar a cabo en relación coas condicións laborais, salariais, de protección da saúde e de
156531
representación que padecen
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ı 48682 (10/PNC-003932)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co xogo da billarda
156537

ı 48697 (10/PNC-003933)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

156326
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais
e salariais do persoal e a dotación de medios materiais dos grupos de emerxencias supramunici156540
pais, así como o conﬂito laboral existente no de Valga

ı 48702 (10/PNC-003934)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co traslado da locomotora
Sarita ao Museo do Ferrocarril de Vilagarcía de Arousa, así como o futuro do Museo Ferroviario da
156544
Fundación Camilo José Cela

ı 48711 (10/PNC-003935)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia, para as axudas á etapa predoutoral e posdoutoral, do uso
previo da lingua galega nos traballos de ﬁn de grao e de mestrado
156546

ı 48734 (10/PNC-003936)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa retirada dunha exposición poética do alumnado do IES Punta Candieira, de Cedeira
156549

ı 48740 (10/PNC-003937)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia, en colaboración cos representantes do sector, dun proceso de
elaboración dun novo marco legal que dote dunha autonomía real e das ferramentas necesarias o
Centro Dramático Galego para o cumprimento do seu papel
156552

ı 48749 (10/PNC-003938)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co uso do galego nas en156555
tidades bancarias

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
Verificación:
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ı 48754 (10/PNC-003939)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas obras que se están
a levar a cabo na serra do Gontón para a execución do proxecto do parque eólico de Mouriños, no
156560
concello de Cabana de Bergantiños

ı 48765 (10/PNC-003940)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dinamizar o sector das artes es156564
cénicas e adaptar a lexislación vixente á realidade galega

ı 48768 (10/PNC-003941)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da intendencia relacionada
cos cidadáns que forman parte do xurado popular nos xuízos celebrados nas audiencias provinciais
156567
de Galicia

ı 48773 (10/PNC-003942)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa elaboración dos informes referidos ao impacto das obras que afectan bens patrimoniais
156569

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación

ı 48835 (10/CPC-000103)

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do secretario xeral de Política Lingüística, por petición propia, para informar das actividades de
promoción e dinamización da lingua galega
156572
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 8 de abril de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

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

Admisión a trámite e publicación

- 48302 (10/PNP-003654)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o asinamento polo Goberno galego dun convenio de colaboración co Concello de Moaña
para a construción dun novo centro de saúde, así como respecto da garantía dunha axeitada cobertura de profesionais no servizo de atención primaria dese concello
- 48318 (10/PNP-003655)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as modiﬁcacións que debe introducir o Goberno galego na Lei 8/2012, de vivenda de Galicia,
co ﬁn de regular a delimitación de vivenda baleira e establecer o dereito a tanteo e retracto
- 48327 (10/PNP-003656)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Medio Rural en relación co plan estratéxico de subvencións establecido na Lei 9/2007, así como os criterios seguidos para o establecemento de convenios cos concellos no ano 2018

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 48334 (10/PNP-003657)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a atención polo Goberno galego das demandas da veciñanza e do Concello de Viana do Bolo
referidas ás melloras que precisa a estrada autonómica OU-533 ao seu paso polo núcleo urbano
- 48340 (10/PNP-003658)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co ﬁn de garantir o abastecemento
de auga á poboación diante de posibles situacións de seca
- 48341 (10/PNP-003659)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co sistema de protección
de menores e adolescentes
- 48354 (10/PNP-003660)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de xestión de residuos
- 48404 (10/PNP-003661)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 3 máis
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia de medidas de protección para os bens patrimoniais
dos Ancares
- 48465 (10/PNP-003663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a elaboración dun plan de control autonómico que conteña medidas para garantir a legalidade da comercialización da madeira e dos seus produtos e as obrigas dos axentes comercializadores, así como o control do risco e da cadea de custodia
- 48469 (10/PNP-003664)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e relación cos danos medioambientais
ocasionados polo incendio forestal declarado a ﬁnais do mes de marzo de 2019 nos concellos de
Dodro e Rianxo
- 48476 (10/PNP-003665)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa adxudicación das axudas para a prevención e defensa contra os incendios forestais

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
Verificación:
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- 48501 (10/PNP-003666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co baixo nivel de execución
orzamentaria que presenta no ano 2018 o programa 3.2, Promoción do emprego e institucións do
mercado de traballo
- 48514 (10/PNP-003667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o destino pola Xunta de Galicia ao Fondo Galego de Cooperación Local da totalidade dos créditos orzamentarios inicialmente consignados para as corporacións locais e non executados a 15
de decembro de 2019

156330

X lexislatura. Número 458. 9 de abril de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 48556 (10/PNP-003668)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa posible deslocalización
da empresa Unitono en Ourense, que presta servizos para Naturgy
- 48567 (10/PNP-003669)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa vertedura ao río Furelos procedente do polígono industrial do concello de Melide detectada o 17 de marzo de 2019
- 48581 (10/PNP-003670)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun documento que permita unha visualización anual
das transferencias totais recibidas polas entidades locais galegas
- 48637 (10/PNP-003671)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a execución polo Goberno galego no ano 2019 da totalidade do orzamento inicial do programa 423B, Prevención do abandono escolar, para as ﬁnalidades previstas
- 48644 (10/PNP-003672)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación na que se
atopa o Centro Dramático Galego

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
Verificación:
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- 48652 (10/PNP-003673)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dotar dos medios humanos e materiais necesarios a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Vilagarcía de Arousa
- 48660 (10/PNP-003674)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Decreto para o plurilingüismo no ensino non universitario
- 48662 (10/PNP-003675)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
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Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego diante do Goberno central en relación cos
criterios de repartición de fondos ás comunidades autónomas para políticas activas de emprego
- 48668 (10/PNP-003676)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de loita contra a Avespa
velutina
- 48679 (10/PNP-003677)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da reconsideración dos coeﬁcientes redutores da idade de xubilación para o colectivo de mulleres redeiras, así como as actuacións que
se deben levar a cabo en relación coas condicións laborais, salariais, de protección da saúde e de
representación que padecen
- 48683 (10/PNP-003679)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co xogo da billarda
- 48698 (10/PNP-003680)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais
e salariais do persoal e a dotación de medios materiais dos grupos de emerxencias supramunicipais, así como o conﬂito laboral existente no de Valga
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- 48704 (10/PNP-003681)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co traslado da locomotora
Sarita ao Museo do Ferrocarril de Vilagarcía de Arousa, así como o futuro do Museo Ferroviario da
Fundación Camilo José Cela
- 48712 (10/PNP-003682)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia, para as axudas á etapa predoutoral e posdoutoral, do uso
previo da lingua galega nos traballos de ﬁn de grao e de mestrado
- 48735 (10/PNP-003683)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca

156332

X lexislatura. Número 458. 9 de abril de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa retirada dunha exposición poética do alumnado do IES Punta Candieira, de Cedeira
- 48739 (10/PNP-003684)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia, en colaboración cos representantes do sector, dun proceso de
elaboración dun novo marco legal que dote dunha autonomía real e das ferramentas necesarias o
Centro Dramático Galego para o cumprimento do seu papel
- 48750 (10/PNP-003685)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co uso do galego nas entidades bancarias
- 48755 (10/PNP-003686)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas obras que se están
a levar a cabo na serra do Gontón para a execución do proxecto do parque eólico de Mouriños, no
concello de Cabana de Bergantiños
- 48766 (10/PNP-003687)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dinamizar o sector das artes escénicas e adaptar a lexislación vixente á realidade galega
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- 48767 (10/PNP-003688)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da intendencia relacionada
cos cidadáns que forman parte do xurado popular nos xuízos celebrados nas audiencias provinciais
de Galicia
- 48774 (10/PNP-003689)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa elaboración dos informes referidos ao impacto das obras que afectan bens patrimoniais

Admisión a trámite con modiﬁcacións
- 48410 (10/PNP-003662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas posibles verteduras
industriais no río Támega en Ourense, así como a demanda ao Goberno central da transferencia á
Xunta de Galicia das competencias da Demarcación Hidrográﬁca do Douro
A Mesa acorda admitila a trámite coa substitución no punto 2 da parte resolutoria da expresión
«Demandar do Goberno central...» por «Instar a Xunta de Galicia a demandar do Goberno central...».

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 48303 (10/PNC-003908)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o asinamento polo Goberno galego dun convenio de colaboración co Concello de Moaña
para a construción dun novo centro de saúde na parcela reservada para ese ﬁn no PXOM, na zona
de Sixalde, así como respecto da garantía dunha axeitada cobertura de profesionais no servizo de
atención primaria dese concello
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 48317 (10/PNC-003909)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as modiﬁcacións que debe introducir o Goberno galego na Lei 8/2012, de vivenda de Galicia,
co ﬁn de regular a delimitación de vivenda baleira e establecer o dereito a tanteo e retracto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 48326 (10/PNC-003910)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Medio Rural en relación co plan estratéxico de subvencións establecido na Lei 9/2007, así como os criterios seguidos para o establecemento de convenios cos concellos no ano 2018
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 48333 (10/PNC-003911)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a atención polo Goberno galego das demandas da veciñanza e do Concello de Viana do Bolo
referidas ás melloras que precisa a estrada autonómica OU-533 ao seu paso polo núcleo urbano
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 48339 (10/PNC-003912)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e 7 máis
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Sobre a demanda por parte do Goberno galego aos concellos da elaboración dos plans de emerxencia ante situacións de seca e o arranxo dos problemas existentes nas redes municipais de abastecemento, así como o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun labor de coordinación entre
eses plans e o Plan de seca da Demarcación Hidrográﬁca Galicia-Costa
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 48342 (10/PNC-003913)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de tutela e traslado entre
comunidades autónomas de menores e adolescentes estranxeiros non acompañados, a transparencia do sistema de protección e a consecución, polo menos, da porcentaxe do 80 % de menores
en acollemento familiar ao remate da X lexislatura
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 48355 (10/PNC-003914)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a implantación polo Goberno galego dun modelo de xestión de residuos que aplique o principio de proximidade no territorio, poñendo en funcionamento antes do remate da X lexislatura as
plantas de xestión de lixo orgánico previstas no Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 48403 (10/PNC-003915)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 3 máis
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia de medidas de protección para os bens patrimoniais
dos Ancares
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 48409 (10/PNC-003916)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas posibles verteduras
industriais no río Támega en Ourense, así como a demanda ao Goberno central da transferencia á
Xunta de Galicia das competencias da Demarcación Hidrográﬁca do Douro
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 48466 (10/PNC-003917)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a elaboración dun plan de control autonómico que conteña medidas para garantir a legalidade da comercialización da madeira e dos seus produtos e as obrigas dos axentes comercializadores, así como o control do risco e da cadea de custodia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 48468 (10/PNC-003918)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e relación cos danos medioambientais
ocasionados polo incendio forestal declarado a ﬁnais do mes de marzo de 2019 nos concellos de
Dodro e Rianxo
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 48475 (10/PNC-003919)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas axudas convocadas,
para o ano 2019, para a prevención e defensa contra os incendios forestais, así como a publicación
da convocatoria, a análise das solicitudes e a súa resolución nas sucesivas campañas
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 48500 (10/PNC-003920)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co baixo nivel de execución
orzamentaria que presenta no ano 2018 o programa 3.2, Promoción do emprego e institucións do
mercado de traballo
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 48513 (10/PNC-003921)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o destino pola Xunta de Galicia ao Fondo Galego de Cooperación Local da totalidade dos créditos orzamentarios inicialmente consignados para as corporacións locais e non executados a 15
de decembro de 2019
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 48555 (10/PNC-003922)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa posible deslocalización
da empresa Unitono en Ourense, que presta servizos para Naturgy
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 48566 (10/PNC-003923)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa vertedura ao río Furelos procedente do polígono industrial do concello de Melide detectada o 17 de marzo de 2019
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 48579 (10/PNC-003924)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun documento que permita unha visualización anual
das transferencias totais recibidas polas entidades locais galegas
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 48638 (10/PNC-003925)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a execución polo Goberno galego no ano 2019 da totalidade do orzamento inicial do programa 423B, Prevención do abandono escolar, para as ﬁnalidades previstas
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 48643 (10/PNC-003926)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación na que se
atopa o Centro Dramático Galego
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 48653 (10/PNC-003927)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dotar dos medios humanos e materiais necesarios a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Vilagarcía de Arousa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 48659 (10/PNC-003928)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Decreto para o plurilingüismo no ensino non universitario
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 48661 (10/PNC-003929)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego diante do Goberno central en relación cos
criterios de repartición de fondos ás comunidades autónomas para políticas activas de emprego
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 48667 (10/PNC-003930)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de loita contra a Avespa
velutina
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 48678 (10/PNC-003931)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da reconsideración dos coeﬁcientes redutores da idade de xubilación para o colectivo de mulleres redeiras, así como as actuacións que
se deben levar a cabo en relación coas condicións laborais, salariais, de protección da saúde e de
representación que padecen
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 48682 (10/PNC-003932)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co xogo da billarda
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 48697 (10/PNC-003933)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais
e salariais do persoal e a dotación de medios materiais dos grupos de emerxencias supramunicipais, así como o conﬂito laboral existente no de Valga
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 48702 (10/PNC-003934)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co traslado da locomotora
Sarita ao Museo do Ferrocarril de Vilagarcía de Arousa, así como o futuro do Museo Ferroviario da
Fundación Camilo José Cela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 48711 (10/PNC-003935)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia, para as axudas á etapa predoutoral e posdoutoral, do uso
previo da lingua galega nos traballos de ﬁn de grao e de mestrado
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 48734 (10/PNC-003936)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa retirada dunha exposición poética do alumnado do IES Punta Candieira, de Cedeira
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 48740 (10/PNC-003937)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia, en colaboración cos representantes do sector, dun proceso de
elaboración dun novo marco legal que dote dunha autonomía real e das ferramentas necesarias o
Centro Dramático Galego para o cumprimento do seu papel
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 48749 (10/PNC-003938)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co uso do galego nas entidades bancarias
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 48754 (10/PNC-003939)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas obras que se están
a levar a cabo na serra do Gontón para a execución do proxecto do parque eólico de Mouriños, no
concello de Cabana de Bergantiños
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 48765 (10/PNC-003940)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dinamizar o sector das artes escénicas e adaptar a lexislación vixente á realidade galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 48768 (10/PNC-003941)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da intendencia relacionada
cos cidadáns que forman parte do xurado popular nos xuízos celebrados nas audiencias provinciais
de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 48773 (10/PNC-003942)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
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Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa elaboración dos informes referidos ao impacto das obras que afectan bens patrimoniais
Comisión 4ª, Educación e Cultura

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación
- 48835 (10/CPC-000103)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do secretario xeral de Política Lingüística, por petición propia, para informar das actividades de
promoción e dinamización da lingua galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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Santiago de Compostela, 9 de abril de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, Julio Torrado
Quintela e Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O Concello de Moaña leva tempo implicado na demanda e consecución dun
centro de saúde que cubra as necesidades do municipio.
Os antecedentes e pasos dados ata o momento son os seguintes:
 7/09/17 remítese desde o Concello ao conselleiro de Sanidade a ficha do
PXOM na que se inclúe o solo reservado para o centro de saúde.
 27/07/18 recíbese a proposta de convenio entre a Consellería de Sanidade e
o Concello para construír o novo centro de saúde e tamén o estudo de
necesidades, apreciando unha diferencia notable nos metros de parcela
esixidos.
 3/08/18 faise unha consulta á consellería solicitando unha aclaración sobre
a superficie necesaria para o centro de saúde.
 14/08/18 recíbese resposta da Consellería indicando que para a superficie
en planta do edificio bastaban con 1550 metros cadrados.
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 7/09/18 recíbese comunicación da Consellería solicitando información
sobre se se van por os terreos a disposición, para incluír xa nos seus
orzamentos do 2019 unha partida orzamentaria para o centro de saúde de
Moaña.
 14/09/18 asínase un acordo coas persoas propietarias de Sisalde para
realizar os trámites oportunos que permitan desenvolver e urbanizar o
ámbito.
 21/09/18 respóndase á consulta da Consellería a respecto dos orzamentos
nos seguintes termos:
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“1º Pechado un acordo cos propietarios e propietarias do ámbito urbanístico
no que existe solo reservado para dotación sanitaria, segundo a ficha incluída
no Plan Xeral de Ordenación Municipal que xa fora remitida por correo
electrónico ao Conselleiro de Sanidade o 7 de setembro de 2017,
comprácenos comunicarlle que estaremos en condicións de por os terreos a
súa disposición para a construción do novo centro de saúde unha vez
finalizada a tramitación urbanística ordinaria, na que nalgúns dos trámites
dependeremos de informes que deberán ser elaborados por distintos servizos
da Xunta de Galiza.
2º Esta disposición dos terreos para a construción dun novo centro de saúde
en Moaña, farase de acordo coa a ficha incluída no Plan Xeral de Ordenación
Municipal que xa fora remitida por correo electrónico ao Conselleiro de
Sanidade o 7 de setembro de 2017 e cumprindo as condicións establecidas por
esa Dirección Xeral en escrito remitido a este concello en data 14/08/2018
(Rexistro de saída 15447/RX 1200037) en resposta á solicitude de aclaración
realizada con data 3 de agosto na que se especifica a necesidade de dispor de
“1.550 metros cadrados de terreo ocupado polo edificio”.
 25/09/2018 reunión da Mesa da Sanidade adóptase o acordo: solicitar
reunión para pechar o texto definitivo do convenio a asinar.
 28/09/2018 recíbese no concello a chamada desde a Dirección de
Recursos Económicos do Sergas para convocalos á dita reunión o venres
día 5 de outubro, reunión na que se aclara a superficie da parcela e a súa
edificabilidade, solicitando o envío da certificación urbanística da
mesma.
 08/10/2018 remítese á certificación urbanística da parcela ao Sergas.
Este solicita que se lle fagan algunhas aclaracións.
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 O 24/10/2018 remítese a unha segunda certificación urbanística
realizada polo arquitecto xunto cun oficio no que se especifica:
“En relación ao seu escrito do 18.10.18, achégolle nova certificación sobre a
situación urbanística da parcela na que se reflicte, entre outros extremos, que
a súa edificabilidade é de 7.750,76 m2; e que en uso asistencial non existen
esixencias mínimas de número de prazas de aparcamento. Polo tanto, os
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metros cadrados de edificabilidade de parcela recollidos no Plan de
Necesidades están dabondo cubertos…
 26/11/2018 recíbese no Concello o borrador de convenio de
colaboración entre o Sergas e o Concello para a construción do centro de
saúde.
Na cláusula segunda do propio convenio recolle no segundo parágrafo o
seguinte:
“En canto a se houbera nalgún intre, necesidade de esixencia dun número de
prazas de aparcamento, estas se considerarán sempre fóra da necesidade
inicial de 3.100 metros cadrados de edificabilidade. Debendo ser o Concello
quen facilite as prazas de aparcamento que puideran esixirse no futuro”
 06/02/2019 remítense á Dirección de RR. EE. do SERGAS unha
solicitude de modificación do dito borrador de convenio en base ás
conclusións do informe redactado polo secretario. Este informe foi
enviado xunto co da valoración da parcela emitido polo arquitecto
municipal. No escrito de remisión dábase traslado do que se solicitaba
modificar:
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“En relación ao seu escrito do 22.11.18, achégolle informe da Secretaría
Municipal sobre o borrador de convenio proposto pola súa parte, a respecto
do mesmo hai dúas cláusulas sobre as que que queremos propoñer
modificacións na liña das conclusións do dito informe que se lles adxunta.
A primeira cuestión que cabe modificar no texto de convenio proposto é na
cláusula segunda, na que se refiren a unha parcela de 3.100m2 de superficie
cando a parcela que o Concello vai por a disposición é de 2.066,87m2, cunha
capacidade en edificabilidade de 7.750,76m2 polo que supera con moito os
requisitos que nos solicitan, ademais, en uso asistencial non existen esixencias
mínimas de número de prazas de aparcamento. Polo tanto, os metros cadrados
de edificabilidade de parcela recollidos no Plan de Necesidades están
dabondo cubertos.
A segunda cuestión que compre modificar é na cláusula primeira:
“Primeira. O obxecto do presente convenio é establecer a colaboración entre
o Servizo Galego de saúde e o Concello de Moaña para a construción dun
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Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
156343

novo centro de saúde no Concello, de acordo ao Plan de Necesidades de
Atención Primaria de Cangas-Moaña.” Desde o Concello, e tal e como advirte
o secretario no seu informe, non podemos aceptar que a construción do centro
de saúde se
vincule ao “Plan de Necesidades de Atención Primaria de
Cangas-Moaña”, xa que este estudo propón a diminución da carteira de
servizos que se prestan na actualidade na nosa vila, ao suprimir os servizos
de urxencias (PAC) e de odontoloxía, e polo tanto, a construción do dito
centro non estaría redundando nun beneficio para a nosa veciñanza, o que
imposibilitaría que o Concello de Moaña puidese ceder libre e gratuitamente
a dita parcela. Por
todo isto solicitamos que a cláusula primeira quede
redactada da seguinte maneira: “Primeira. O obxecto do presente convenio é
establecer a colaboración entre o Servizo Galego de saúde e o Concello de
Moaña para a construción dun centro de saúde no dito Concello.
Por todo o anterior e tendo en conta o informe do secretario deste Concello
que se lles remite, teñan a ben corrixir o dito borrador, coa finalidade de
concretar a sinatura do mesmo o antes posible.”
 O 27/04/2019 recíbese a resposta da Directora de RR. EE. do Sergas
sobre a proposta de modificación do convenio:
Ao respecto do que se recolle nesta resposta compre aclarar cada punto:
* O potencial crecemento futuro e a posibilidade de adaptación a
modificacións do centro de saúde.
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“En relación a primeira cuestión sobre a cláusula segunda do convenio, onde
solicítase unha parcela de 3.100 m2 que corresponderían á superficie a
ocupar pola edificación (excluíndo aparcamento e urbanización), debemos
informar que o tamaño da parcela é clave para non hipotecar o futuro do
Centro de Saúde coartando o potencial crecemento a a posibilidade de
adaptación a modificacións dos centros de saúde.”
Este punto da resposta contradí o punto 4.1.1.5 “Proyecciones demográficas”
do Estudo de Necesidades Sanitarias de Atención Primaria redactado por
Gesmédica; xa que formula un decrecemento do 5,19 % para Moaña. Polo que
se pode deducir que o crecemento vexetativo de Moaña varía para o Sergas en
función do seus intereses.
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* As facilidades de mobilidade e de accesibilidade das persoas usuarias
nunha construción horizontal.
“A tendencia xeral, é a de tentar realizar os Centros de Saúde de forma ideal
nas menos plantas posibles, ou integramente en planta baixa, para favorecer
a accesibilidade a persoas con mobilidade reducida e de maior idade
evitando así o uso de medios mecánicos (ascensores ou salva escaleiras).
Polo que a parcela proposta polo Concello de 2.066,87 metros cadrados
pero con unha edificabilidade de 7.750,76 metros cadrados suporía que o
centro de saúde debería desenvolverse en altura.”
* A prestación dun aparcamento na propia parcela en beneficio de
persoas usuarias e das profesionais.
Este aspecto xa fora contestado no informe emitido polo Arquitecto Municipal
de data 23/10/2018 e que foi remitido ao Sergas, no que se recollía
literalmente:
Sotos.- Non computan edificabilidade sendo o uso posible, garaxes, rochos e
cuartos de instalación.
Prazas de aparcamento.- En uso asistencial público non existen esixencias
mínimas de número de prazas.
5.-No linde noroeste resérvase un espazo libre de cesión ao municipio de
1.062,28m2, no que o 10% pode ser destinado directamente a aparcamentos
sobre superficie, podendo ser destinado o 100% do subsolo a aparcamento
público, segundo dita o propio PXOM.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta
a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Asinar coa máxima urxencia un convenio co concello de Moaña que
recolla a construción dun novo centro de saúde na parcela reservada no
PXOM na zona de Sixalde de 2.066,87 metros cadrados, e que polos
parámetros urbanísticos vixentes permite unha edificabilidade de
7.750,76 metros cadrados segundo certifica o arquitecto municipal.
2. Garantir a correcta cobertura de profesionais no servizo de Atención
Primaria de Moaña, para manter a maior calidade asistencial posible.
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Pazo do Parlamento, 28 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 29/03/2019 10:26:20
Julio Torrado Quintela na data 29/03/2019 10:26:25
Noela Blanco Rodríguez na data 29/03/2019 10:26:31
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/03/2019 10:26:36
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Marcos Cal Ogando e da súa deputada Julia Torregrosa
Sañudo, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 5 de marzo de 2019 foi publicada no BOE o Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de
marzo, de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer.
Entre outros aspectos en dito RDL recolle unha demanda dende hai tempo
reclamada por En Marea e que é recollida no título IV.
Nel recóllense as medidas en materia económica e fiscal, e inclúe en primeiro
lugar a modificación do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, no que ten que ver
co Imposto sobre Bens Inmobles.
Modifícase a regulación do recargo previsto para os inmobles de uso residencial
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desocupados con carácter permanente, mediante a súa remisión á correspondente
normativa sectorial de vivenda, autonómica ou estatal, con rango de lei, ao
obxecto de que poida ser aplicado polos concellos mediante a aprobación da
correspondente ordenanza fiscal.
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Di así:
“O apartado 4 do artigo 72 queda redactado nos seguintes termos: «4. Dentro dos
límites resultantes do disposto nos apartados anteriores, os concellos poderán
establecer, para os bens inmobles urbanos, excluídos os de uso residencial, tipos
diferenciados atendendo aos usos establecidos na normativa catastral para a
valoración das construcións. Cando os inmobles teñan atribuídos varios usos
aplicarase o tipo correspondente ao uso da edificación ou dependencia principal.
Devanditos tipos só poderán aplicarse, como máximo, ao 10 por cento dos bens
inmobles urbanos do termo municipal que, para cada uso, teña maior valor
catastral, a cuxo efecto a ordenanza fiscal do imposto sinalará o correspondente
limiar de valor para todos ou cada un dos usos, a partir do cal serán de aplicación
os tipos incrementados. Tratándose de inmobles de uso residencial que se atopen
desocupados con carácter permanente, os concellos poderán esixir unha recarga
de ata o 50 por cento da cota líquida do imposto. Dentro deste límite, os
concellos poderán determinar mediante ordenanza fiscal unha única recarga ou
varios en función da duración do período de desocupación do inmoble. A
recarga, que se esixirá aos suxeitos pasivos deste tributo, devengarase o 31 de
decembro e liquidarase anualmente polos concellos, unha vez constatada a
desocupación do inmoble en tal data, xuntamente co acto administrativo polo que
esta se declare. A estes efectos terá a consideración de inmoble desocupado con
carácter permanente aquel que permaneza desocupado de acordo co que se
estableza na correspondente normativa sectorial de vivenda, autonómica ou
estatal, con rango de lei, e conforme aos requisitos, medios de proba e
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procedemento que estableza a ordenanza fiscal. En todo caso, a declaración
municipal como inmoble desocupado con carácter permanente esixirá a previa
audiencia do suxeito pasivo e a acreditación polo Concello dos indicios de
desocupación, a regular na devandita ordenanza, dentro dos cales poderán figurar
os relativos aos datos do padrón municipal, así como os consumos de servizos de
subministración.»
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Como a propia lei mandata e como é necesario para que os concellos que así o
decidan poidan utilizar este instrumento legal para gravar a especulación
inmobiliaria axudando a mobilizar a vivenda baleira, compre modificar a Lei
8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia definindo o concepto de vivenda
baleira.
Tamén se introduce a translación lexislativa do dereito ao tanteo e retracto das
vivendas con arrendatarios.
«7. Non haberá lugar aos dereitos de tanteo ou retracto cando a vivenda
arrendada se venda conxuntamente coas restantes viviendas ou locais propiedade
do arrendador que formen parte dun mesmo inmoble nin tampouco cando se
vendan de forma conxunta por distintos propietarios a un mesmo comprador a
totalidade dos pisos e locais do inmoble. En tales casos, a lexislación sobre
vivenda poderá establecer o dereito de tanteo e retracto, respecto da totalidade do
inmoble, en favor do órgano que designe a Administración competente en
materia de vivenda, resultando de aplicación o disposto nos apartados anteriores
a aos efectos da notificación e do exercicio de tales dereitos.
Se no inmoble só existira unha vivenda, o arrendatario terá os dereitos de tanteo e
retracto previstos neste artigo.»
A translación á lexislación galega pode crear un instrumento útil para que dende
as administracións se poida actuar na defensa da estabilidade dos arrendatarios.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a modificar a Lei de 8/2012, de 29
de xuño, de vivenda de Galiza aos efectos de regular a delimitación de vivenda
baleira e o establecemento do dereito a tanteo e retracto no seguinte senso:
a) A efectos de aplicación do recargo por parte dos concellos no cobro do
Imposto de Bens Inmobles terá a consideración de vivenda desocupada aquela
que, en condicións legais e materiais para poder ser ocupada como uso
residencial privado e non afecta a actividade económica, permaneza en situación
de desocupada de forma continuada durante un tempo superior a 1 ano ou a 22
meses, alternos ou continuos, nun período de 2 anos, salvo que o suxeito pasivo
poida motivadamente xustificar a súa non ocupación, por razóns laborais, de
conciliación familiar, de saúde, dependencia, emerxencia social, e de acordo cos
requisitos, medios de proba e procedemento que estableza a Ordenanza
municipal correspondente. En todo caso, a declaración municipal como vivenda
desocupada esixirá a previa audiencia do suxeito pasivo e a acreditación polo
Concello dos indicios de desocupación, a regular na Ordenanza, dentro dos cales
poderán figurar os relativos aos datos do padrón municipal así como os
consumos de servizos (auga, electricidade, etc.). As Ordenanzas poderán regular
a aplicación da recarga correspondente a aquelas vivendas que consten como
desocupadas no Censo de Vivendas Baleiras e, sempre que, en calquera caso, se
cumpran as esixencias e requisitos contidos neste apartado.
b) Cando unha vivenda arrendada se venda conxuntamente coas restantes
viviendas ou locais propiedade do arrendador que formen parte dun mesmo
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inmoble ou cando se vendan de forma conxunta por distintos propietarios a un
mesmo comprador a totalidade dos pisos e locais do inmoble, establecerase o
dereito de tanteo e retracto, respecto á totalidade do inmoble, en favor do órgano
competente en materia de vivenda.
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Se no inmoble só existira unha vivenda, o arrendatario terá os dereitos de tanteo e
retracto previstos neste artigo.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Vicevoceiro do G.P. de En Marea
Marcos Cal Ogando
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 29/03/2019 11:05:54

Marcos Cal Ogando na data 29/03/2019 11:06:01
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Julia Torregrosa Sañudo na data 29/03/2019 11:06:09
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada
e dos seus deputados, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín Losada
Álvarez, José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
A concesión de subvencións en Galicia está regulada na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia desenvolvida no Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, configurando o marco legal ao que se debe adaptar a
xestión das subvencións concedidas en Galicia.
Así, a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, no seu Capítulo II establece as
disposicións comúns ás subvencións públicas e indica que “os órganos da
administración que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter
previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións os obxectivos e
efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa
consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, e
supeditaranse, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade
orzamentaria” e o Decreto 11/2009 polo que se aproba o Regulamento da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que no seu capítulo II regula a
planificación e o contido dos ditos plans estratéxicos.
De igual xeito, o artigo 19.1 da Lei 9/2007 establece que “o procedemento
ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva”, e no seu punto 4 indícanse os casos nos que se poderán conceder
subvencións de forma directa, desenvolvendo no Capítulo III o procedemento de
concesión directa, que é regulado no Capítulo II do Decreto 11/2009.
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Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que:
1º) A Consellería do Medio Rural elabore e publique no prazo máximo de tres
meses o Plan estratéxico de subvencións da súa consellería, segundo establece a
Lei 9/2007, do 9 de xuño, de subvencións de Galicia.
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2º) Publique, no prazo máximo de tres meses, os criterios empregados pola
Consellería de Medio Rural para o establecemento de convenios cos concellos
galegos durante o exercicio 2018.

Pazo do Parlamento, 29 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 29/03/2019 12:50:33
Abel Fermín Losada Álvarez na data 29/03/2019 12:50:41
Jóse Manuel Pérez Seco na data 29/03/2019 12:50:48
Raúl Fernández Fernández na data 29/03/2019 12:50:56
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/03/2019 12:51:04
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil
Fernández, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa ás necesidades de mellora
da estrada autonómica OU-533 ao seu paso polo Concello de Viana do Bolo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A principal arteria do Concello de Viana do Bolo é a estrada OU-533 que o
atravesa. Trátase dunha estrada autonómica pertencente á Rede Primaria Básica da
Xunta de Galiza, unha vía que discorre integramente pola provincia de Ourense, unindo
A Rúa e A Gudiña (N-525).
Desde o Concello de Viana do Bolo téñense trasladado reiteradas necesidades de
mellora desta vía e da súa contorna. Mesmo hai xa case un ano, en xuño de 2018, o
alcalde Secundino Fernández mantiña unha entrevista coa Conselleira responsábel das
Infraestruturas do noso país. Porén, estas cuestións, que son menores para unha
consellaría de tal envergadura, continúan sen ser atendidas, polo que o Grupo
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Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego comprometeuse cos veciños e veciñas a
darlles traslado.
En primeiro lugar, cómpre recordar que un anaco do que era o trazado vello da
Ou-533 discorre neste momento polo que viría a ser parte do casco urbán, quedando un
parque infantil recentemente reformado entre a vía actual e a vella. Son arredor de 150
1
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metros que pertencen aínda á Xunta de Galiza e que están nun estado lamentable,
inzado de buracos e fochancas que provocan caídas e incomodidades para viandantes e
vehículos, mesmo ocasionando pequenos danos. Cada vez o deterioro é meirande e esta
zona deixa de ser transitada, no lugar de ser un punto valorado e empregado para o
lecer. Polo tanto, o concello está disposto a asumir a titularidade mais reclama que,
loxicamente, primeiro sexa acondicionado.
Por outra banda, continuando uns metros en dirección ao IES Carlos Casares,
atopámonos como esta é unha zona reformada hai pouco tempo pero que precisaría un
engadido para mellorar a seguridade global da vía e en concreto da zona escolar. É
preciso aproveitar a amplitude da zona para instalar unha rotonda que permita tres
cuestións: minorar a velocidade, facilitar o xiro do bus escolar e incorporar en Viana do
Bolo un punto para poder cambiar de sentido o transporte pesado, xa que nestes
momentos non existen ningún e incrementa os riscos de seguridade. Así mesmo, un
pouco máis adiante, pasado o instituto e até xusto enfronte da gasolineira, discorre unha
vía de servizo que presenta moitos problemas, nomeadamente no inverno, que sería
preciso acondicionar minimamente para que tanto as persoas que pasan andando por aí
(antes facíano pola beira da estrada, algo moi perigoso) poidan facelo en condicións e
así mesmo sexa facilitado o acceso das e dos propietarios das casas desa franxa á súa
morada, facilitando o asentamento no rural.
Son todas estas cuestións demandas lóxicas, favorecedoras da habitabilidade e
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confortabilidade ao tempo que de seguridade e que non implicarían un gran orzamento
nin complexidade técnica.

2
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Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a atender as demandas da
veciñanza e do Concello de Viana do Bolo respecto das melloras que precisa a estrada
autonómica OU-533 que une A Rúa e A Gudiña ao seu paso polo núcleo urbano, de
forma concreta:
1. Acondicionamento e, se procede, cesión ao Concello do tramo autonómico
pertencente ao trazado vello da OU-533 e que rodea o parque infantil.
2. Incorporación dunha rotonda na proximidade do IES Carlos Casares para
facilitar un punto para o xiro de grandes vehículos e que contribúa a minorar a
velocidade dos vehículos que descenden dirección A Gudiña.
3. Mellora e acondicionamento básico da vía de acceso que decorre entre o IES
e a gasolineira en paralelo á OU-533 do lado do IES.”

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 29/03/2019 12:42:02

María Montserrat Prado Cores na data 29/03/2019 12:42:24

Ana Pontón Mondelo na data 29/03/2019 12:42:26

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/03/2019 12:43:37

Olalla Rodil Fernández na data 29/03/2019 12:43:39
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/03/2019 12:43:40
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Gonzalo Trenor López, Martin Fernández Prado, Jaime
Castiñeira Broz, Diego Calvo Pouso, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias,
Julia Rodríguez Barreira e Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do
disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esta
Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en pleno.

Exposición de motivos:
O cambio climático é unha realidade que se pode comprobar observando o medio que
nos rodea, unha realidade que está a afectar ao conxunto do planeta e que provoca
efectos negativos en elementos esenciais como a auga, un dos elementos más
valiosos para a vida humana.
En Galicia tamén se comezan a percibir os efectos do cambio climático, que presenta
indicios de modificar o réxime de choivas da nosa comunidade, dando lugar a períodos
de escaseza de auga. Nos últimos anos, os períodos de escaseza de precipitacións e,
derivado disto, a diminución dos recursos hídricos dispoñibles, a existencia de eventos
que poden reducir puntualmente a calidade da auga destinada a consumo humano ou
os efectos do cambio climático, puxeron de manifesto a existencia de situacións que
poden levar a que a garantía do abastecemento poida chegar a estar comprometida.
Desde este grupo parlamentario cremos que garantir a subministración de auga, en
cantidade e calidade adecuada, exixe unha necesaria coordinación entre todas as
administracións con competencias na materia. Debe haber unha resposta áxil, acertada
e coordinada por parte de todas las administracións competentes para poder
enfrontarnos aos cambios que, sen dúbida, se producirán.
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A Administración autonómica, a través do organismo Augas de Galicia xa elaborou o
Plan de Seca da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa, dotándose así dun
instrumento que permite á administración, ante un posible episodio concreto de seca, a
identificación, avaliación, seguimento, toma de decisións e posterior adopción de
medidas precisas de cara a minimizar os efectos adversos derivados desta situación.
Tamén se fai necesario que as administracións locais se doten de instrumentos
xurídicos adecuados para poder xestionar estes eventos de seca coa dilixencia e
eficacia que a súa propia natureza demanda. Porque estes plans de emerxencia de
abastecemento por risco de seca constitúen os instrumentos básicos de planificación
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das administracións públicas responsables dos sistemas de abastecemento urbano
para xestionar os posibles períodos de escaseza de precipitacións.
A este respecto, cómpre indicar que a lexislación vixente establece que as
administracións públicas responsables de sistemas de abastecemento urbano que
atendan, singular ou mancomunadamente, unha poboación igual ou superior a 20.000
habitantes deberán dispoñer dun Plan de emerxencia ante situacións de seca, que
deberá ter en conta as regras e medidas establecidas en base ao disposto na lei.
Aínda que a obriga se estableza para os grandes municipios, os pequenos concellos
tamén deberían contar con estes plans de emerxencia e deberían ter a opción de poder
elaborar o seu propio Plan de emerxencia ante situacións de seca, por si mesmas, ou
ben co apoio das Deputacións Provinciais correspondentes. Tendo en conta, ademais,
que no caso de que sexan elaborados polas Deputacións Provinciais, estes plans
poderían agrupar a dous ou máis sistemas de abastecemento urbano, co fin de
optimizar a dispoñibilidade dos recursos hídricos ante unha situación de escaseza de
precipitacións e problemas no abastecemento de auga.
Poder adoptar con seguridade decisións que nos dirixan cara a un uso máis racional da
auga, decisións tan cotiás como o rego de parques, o mantemento de campos de
fútbol, encher as piscinas públicas ou poder executar ou planificar a execución, a modo
de prevención, de obras menores hidráulicas como poden ser as melloras de tomas ou
pozos de sondaxe, é una tarefa que corresponde realizar ás administracións
responsables dos sistemas e da prestación dos servizos básicos do ciclo urbano da
auga. Unha prestación que lles corresponde realizar aos concellos conforme a unha
planificación de xestión coa que xa deberían contar e adoptando as medidas adicionais
necesarias na súa rede de cara a optimizar o sistema de abastecemento e evitar a
perda de auga en rede.
Por todo o exposto anteriormente, desde este grupo parlamentario formulamos a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
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“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1.- Demandar dos concellos a elaboración dos plans de emerxencia ante situacións de
seca e levar a cabo as actuacións necesarias na rede municipal de abastecemento ao
obxecto de solucionar os problemas existentes e evitar a perda de auga en rede, en
aras de estar mellor preparados ante posibles situacións de diminución dos recursos
hídricos dispoñibles.
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2.- Instar ás Deputacións Provinciais a que presten apoio a aqueles municipios que
carezan de recursos técnicos e económicos para a realización dos plans de
emerxencia ante situacións de seca.
4.- Prestar asesoramento e apoio cando así sexa requirido por parte das
administracións locais na elaboración dos seus respectivos plans de emerxencia ante
situacións de seca.
5.- Exercer un labor de coordinación entre os plans de emerxencia municipais e o Plan
de seca da demarcación hidrográfica Galicia Costa elaborado pola Administración
hidráulica galega”

Santiago de Compostela, 29 marzo de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 29/03/2019 13:42:37
Gonzalo Trenor López na data 29/03/2019 13:42:57
Martín Fernández Prado na data 29/03/2019 13:43:12
Jaime Castiñeira Broz na data 29/03/2019 13:43:41
Diego Calvo Pouso na data 29/03/2019 13:43:49
Jacobo Moreira Ferro na data 29/03/2019 13:43:59
Marta Novoa Iglesias na data 29/03/2019 13:44:25
María Julia Rodriguez Barreira na data 29/03/2019 13:44:51
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 29/03/2019 13:45:12
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela,
a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Pleno.
Exposición de motivos
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Os cambios actuais nos novos perfís dos nenos e nenas do sistema de protección
fan necesario seguir avanzando na consolidación das medidas de alternativa
familiar para os menores do sistema de protección, así como no apoio ás familias
como recurso activo do sistema de protección. Para iso é necesaria a atención
integral das necesidades físicas, afectivas e emocionais dos nenos e nenas do
sistema de protección galego, e poñer á súa disposición todos os recursos
públicos que favorezan o seu desenvolvemento e autonomía, así como apoiar a
todas aquelas familias galegas que, grazas á súa sensibilidade coa infancia,
responsabilízanse do coidado destes nenos e nenas e ofrécenlles o seu fogar.
Toda a lexislación tanto a nivel estatal como a autonómica establece a primacía
das medidas de alternativa familiar para todas aquelas persoas menores que se
atopan en situación de desprotección. A nivel estatal, a actual Lei 26/2015, do 28
de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia,
establece que nas actuacións de protección dos menores deben primar as medidas
familiares fronte ás residenciais, as estables fronte ás temporais, e as
consensuadas fronte ás impostas. Igualmente establece no art. 21.3 que “co fin de
favorecer que a vida do menor desenvólvase nunha contorna familiar, prevalecerá
a medida de acollemento familiar sobre a de acollemento residencial para
calquera menor, especialmente para menores de seis anos. Non se acordará o
acollemento residencial para menores de tres anos salvo en supostos de
imposibilidade, debidamente acreditada, de adoptar nese momento a medida de
acollemento familiar ou cando esta medida non conveña ao interese superior do
menor. Esta limitación para acordar o acollemento residencial aplicarase tamén
aos menores de seis anos no prazo máis breve posible. En todo caso, e con
carácter xeral, o acollemento residencial destes menores non terá unha duración
superior a tres meses”. Así mesmo, o Código Civil, no artigo 173 bis, tras a
modificación realizada pola mencionada lei, redefine as modalidades de
acollemento familiar en función da súa duración e obxectivos.
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Na nosa comunidade, con arranxo ao disposto nos artigos 15.1 e 16.2 da Lei
2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, e en aplicación dos principios
reitores da actuación dos poderes públicos no exercicio das funcións de atención
e protección á infancia e a adolescencia, para a adopción da medida de
acollemento especifícase que se dará prioridade á utilización do acollemento
familiar sobre o residencial.
O acollemento a menores en Galicia por familias que non gardan relación co
menor é actualmente o 45 % do total dos diferentes tipos de acollemento.
Un ou unha menor nun residencial custa á administración 1300 € a 1800 € ao
mes use ou non o servizo. Hai menores de 0-6 anos nestes residenciais, habendo
lista de espera de familias acolledoras.
A política social da Xunta non é favorecer o acollemento familiar senón dotar de
máis centros residenciais, a pesares de que o custo sexa 8 veces superior ao dunha
familia e as consecuencias para o neno e a nena desastrosas.
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Algunhas familias ademais están tendo problemas en relación ao dereito de
maternidade, paternidade e lactancia cando se teñen que facer cargo de
acollementos de urxencia, pois atópanse coa imposibilidade de ter acceso á
concesión de ditos permisos, causando graves prexuízos tanto para as familias
acolledoras como para os propios menores.
Cabe destacar nestes últimos anos, o incremento dos coñecidos tecnicamente
como MENA, que son aqueles nenos, nenas e adolescentes, menores de 18 anos,
de orixe estranxeira, que se atopan separados dos seus pais e nais, e que
tampouco están baixo o coidado de ningún outro adulto, unha circunstancia que
os sitúa automaticamente nunha situación de desamparo e de risco. En España
está maioritariamente asociado a menores procedentes dos países do Magreb e,
fundamentalmente, de Marrocos e Alxeria, aínda que tamén de Europa do Leste,
do África Subsahariana, de Siria…Entre os motivos que levan a estes menores a
saír sós dos seus países de orixe atopamos a pobreza, situacións de
desestruturación familiar e desprotección institucional, falla de oportunidades, a
guerra ou a violencia, catástrofes naturais e persecución e situacións de violación
xeneralizada dos dereitos humanos. Aínda que non é un fenómeno fácil de
cuantificar, os datos da memoria da Fiscalía de 2016, correspondente ao exercicio
de 2015, apuntaban á presenza de 3.660 menores de orixe estranxeira non
acompañados en España, e baixo a tutela das comunidades autónomas que son as
responsables da atención nos seus respectivos territorios e, cando se constata que
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un menor atópase en situación de desamparo, correspóndelles a tutela do mesmo
así como as medidas de protección necesarias para o seu garda.
En outubro de 2018 por primeira vez un Ministerio con competencias sobre a
infancia concedía unha subvención para a atención aos menores estranxeiros non
acompañados. O Goberno socialista de España puxo en marcha esta medida a
través da aprobación dun real decreto para financiar con 40 millóns de euros ás
comunidades autónomas, Ceuta e Melilla polo incremento do número de menores
estranxeiros non acompañados acollidos no ano 2018. Desta axuda que se destina
a sufragar a atención e acollida dos menores, así como, no seu caso, o seu
traslado entre comunidades autónomas, Galicia recibiu do Goberno de España un
total de 426.063,4 euros.
Dado o incremento do número de chegadas de menores nos últimos meses e
respondendo a razóns de interese público, social e humanitario, o Goberno
articulou estas axudas para colaborar no esforzo que realizan as comunidades
autónomas, Ceuta e Melilla. Con iso, o Goberno activou medidas de axuda
económica e impulsou a atención solidaria dos menores entre comunidades
autónomas ao obxecto de garantir as mellores condicións de atención.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Comprometerse, en colaboración co Goberno de España, a garantir o
liderato de Galicia en materia de traslado e tutela de nenos e nenas, e
adolescentes estranxeiros non acompañados entre comunidades autónomas,
a prol de promover a solidariedade e corresponsabilidade de todas as
autonomías, de maneira que se garanta a correcta atención e protección de
todos os nenos e nenas que cheguen ás fronteiras españolas, para o que
resulta igualmente necesaria a existencia dun sistema de información
actualizado e fiable.
2. Garantir a transparencia do sistema de protección a través da recompilación
homoxénea de datos, e a análise e difusión da información, por medio de
ferramentas coma as memorias estatísticas e orzamentarias.
3. Co obxectivo de que ao final da X lexislatura a porcentaxe de menores en
acollemento familiar sexa a lo menos do 80 por cento tomar entre outras, as
seguintes medidas:
3.1 Reforzar as medidas de integración familiar para os e as menores que se
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atopan no sistema de protección en acollemento residencial, como eixo
fundamental nas actuacións de protección.
3.2 Establecer de forma continua estratexias de difusión para a captación de
novas familias acolledoras e adoptivas que dean resposta ás necesidades
dos nenos e nenas do sistema de protección.
3.3 Equiparar os permisos de maternidade, paternidade e lactancia para as
familias de acollemento, segundo as circunstancias que a situación das
mesmas o requira.
3.4 Impulsar todas as medidas necesarias para equiparar os distintos tipos
de acollemento familiar, en particular no referente as achegas económicas
ás e aos menores que están en situación de tutela por parte das entidades
públicas, sen que as mesmas dependan das rendas familiares, nin de se
existen ou non vínculos de parentesco entre os/as acolledores/as e os/as
menores.
3.5 Garantir que en todo momento as e os menores que se atopan en
acollemento familiar, en familia extensa ou allea, contarán coa cobertura
daqueles gastos, que excedan dos deberes que corresponden aos titulares da
garda dos menores e non estean cubertos por outro programa ou sistema
público.
3.6 Incrementar durante o ano 2019 os puntos de encontro familiar en
Galicia en aló menos un en cada comarca.
3.7 Elaborar novos protocolos de menores en acollemento familiar, así
como actualizar os vixentes, de cara a contribuír a unificación dos criterios
dos técnicos e técnicas de menores.
3.8 Abonar os gastos do servizo de comedor escolar dos menores en
acollida familiar, nos casos puntuais nos que se lles asigne un centro
concertado.
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Pazo do Parlamento, 28 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 29/03/2019 13:51:30
Julio Torrado Quintela na data 29/03/2019 13:51:35
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/03/2019 13:51:40
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez
Martínez e María Luisa Pierres López, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
No último pleno, a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
recoñecía que a lexislación de residuos en Galicia está obsoleta, que o
anteproxecto de Lei de residuos e solos contaminados vai fomentar a prevención
e a reutilización dos residuos e que haberá unha planta para levar os bioresiduos
cada 45 quilómetros.
É certo que hai tempo que o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia
(PXRUG) está desfasado e que ten sido un fracaso:

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
eLhsfSkat1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. A fracción orgánica dos residuos municipais representa o 42 % do peso
total do lixo doméstico en Galicia e, como non se trata de forma axeitada
esa fracción orgánica, hai un problema grave no proceso de xestión.
2. A Directiva europea de residuos establece que os municipios deberán
reciclar en 2020, a lo menos, o 50 % dos seus residuos, cando a realidade é
que, no último informe da Comisión Europea, dise que Galicia non chega
nin ao 20 % da reciclaxe dos residuos municipais. Ademais, os concellos
de máis de 5000 habitantes deberíanse comprometer a implantar unha
recollida selectiva de lixo orgánico antes de finais de 2020 e os de menos
de 5000 antes de finais de 2023.
3. Hai que fomentar a recollida separada dos bioresiduos, que ten un fin
último, darlle unha nova vida á fracción orgánica obtendo un fertilizante de
gran valor, o compost. Mais a realidade é que, das 11 plantas de
compostaxe e envases lixeiros distribuídas polo territorio que estaban
previstas no PXRUG, só existe unha, que nin sequera está en marcha.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a implantar, con urxencia, un
modelo de xestión de residuos que aplique o principio de proximidade no
territorio, poñendo en funcionamento, antes de que remate a actual lexislatura, as
plantas de xestión de lixo orgánico previstas no Plan de Xestión de Residuos
Urbanos de Galicia, incluíndo na Lei de orzamentos o financiamento prioritario
de actuacións de mellora da recollida selectiva.
Pazo do Parlamento, 29 de marzo de 2019
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/03/2019 17:02:50
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 29/03/2019 17:02:57
María Luisa Pierres López na data 29/03/2019 17:03:02
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/03/2019 17:03:06
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Marcos Cal Ogando e das súas deputadas Ánxeles Cuña
Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

O Colectivo Patrimonio dos Ancares vén de denunciar unha agresión á necrópole
megalítica do Chao do Marco, a máis grande do concello de Becerreá, con case
trinta metros de diámetro.

O Colectivo afirma que se verteron dous camións de esterco de granxa de polos
sobre a construción funeraria e que os vehículos deixaron as rodeiras marcadas
no propio túmulo. Segundo parece, a intención dos camións era cargar o esterco
máis adiante para levalo a outros terreos.

Por desgraza, non se trata dunha agresión illada. Xa son moitos os danos que
sufriu o patrimonio natural e cultural da comarca dos Ancares durante os últimos
tempos. A finais do mes de febreiro, o Colectivo Patrimonio dos Ancares
denunciou o deterioro e destrución de nove mámoas por mor das labores
incontroladas de tala e repoboación forestal; e, recentemente, Adega presentou a

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
5VpDh2UT21
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

campaña #SalvemosCovasVale xunto cos colectivos Cultura do País, Mariña
Patrimonio e Patrimonio dos Ancares, para dar a coñecer a ameaza que supón
para as Covas de Vale un proxecto de explotación mineira que foi aprobado pola
Dirección Xeral de Minas da Xunta no ano 2007, co apoio do goberno municipal.
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A situación é insostible. O patrimonio natural e cultural da comarca dos Ancares
merece, como o resto do patrimonio galego, unha protección institucional que
garanta a súa integridade.

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

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a establecer medidas de protección
para os bens patrimoniais dos Ancares, implantando unha delimitación visible e
intensificando as labores de información e vixilancia.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Marcos Cal Ogando
Vicevoceiro e deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 01/04/2019 11:40:20
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 01/04/2019 11:40:28

Luca Chao Pérez na data 01/04/2019 11:40:40

Marcos Cal Ogando na data 01/04/2019 11:40:49
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez
Martínez e María Luisa Pierres López, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Algunhas das consecuencias da tala ilegal de madeira son as ameazas ás
poboacións indíxenas, a degradación dos bosques, a perda de biodiversidade e o
agravamento do cambio climático.
Segundo a organización ecoloxista GREENPEACE, en Galicia está a entrar
madeira ilegal procedente de Myanmar (a antiga Birmania) e tamén de Paranagua
(Brasil) e directamente relacionada coa masacre de Colniza (onde 9 persoas foron
asasinadas o 20 de abril de 2017).
Na nosa Comunidade son de aplicación o Regulamento (EU) 995/2010, do
Parlamento e do Consello, polo que se establecen as obrigas dos axentes que
comercializan madeira e os seus produtos (máis coñecido como Regulamento
EUTR); o Real decreto 1088/2015, de 4 de decembro, para asegurar a legalidade
da comercialización de madeira e dos seus produtos e a lei de Montes de Galicia
de 2012, que no seu artigo 104 dispón que a Xunta de Galicia adoitará as medidas
oportunas para evitar a comercialización da madeira e produtos derivados
procedentes de talas ilegais nos bosques naturais de terceiros países.

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
qCQgrREjP0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Goberno galego, con relación á aplicación do “sistema de Dilixencia Debida” e
das obrigas derivadas da aplicación do Regulamento EUTR, ten amosado no
propio Parlamento as preocupacións xustificadas por GREENPEACE e por este
grupo parlamentario.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a aprobar, antes de que remate o
ano 2019 e previo traslado aos grupos parlamentarios para as súas aportacións, un
Plan de control autonómico co fin de aplicar rigorosamente en Galicia o “sistema
de dilixencia debida” e as obrigas derivadas da aplicación do Regulamento EUTR
(EU) 995/2010, do Parlamento e do Consello, e que conteña, cando menos,
medidas para asegurar a legalidade da comercialización de madeira e dos seus
produtos; as obrigas dos axentes comercializadores e o control do risco e da cadea
de custodia.

Pazo do Parlamento, 01 de abril de 2019
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/04/2019 17:10:26
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 01/04/2019 17:10:33
María Luisa Pierres López na data 01/04/2019 17:10:38
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 01/04/2019 17:10:43
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vimos de asistir a un episodio máis de lume no noso territorio en tempo non
habitual. E sen embargo a sequidade xeral, a ausencia de chuvias, as altas temperaturas
e un vento sostido superior a 40km/hora con rachas de ata 70 acompañaron a outras
causas sen aclarar definitivamente para que arredor de 1.150Has de arborado (900) e
monte raso o resto ardesen hai escasos tres días.
Todo apunta a que a faísca ocasionante da traxedia, (cando arde territorio
sempre é unha traxedia común), debeuse a unha liña eléctrica que prendeu nos restos
secos da xestión da faixa de seguridade da mesma.
A pregunta que se fai moita xente é como pode haber centos e centos de has.
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continuas de arborado maiormente pirófita, gran parte delas en montes veciñais
conveniados que terán ou deberan teren plan de ordenación.
Son cinco montes veciñais afectados ademais de parcelas particulares e 17 Has
de propiedade municipal.
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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

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a:
-Establecer criterios fixos de unidades forestais máximas dependendo das
especies para comezar unha ordenación das mesmas en mosaico que eviten catástrofes
medioambientais semellantes ás acaecidas recentemente en Dodro-Rianxo
-Modificar as normas para a elaboración dos instrumentos de xestión dos montes
no sentido de contemplar que nas lindes dos montes se faga unha ordenación en
mosaico así como o establecemento de franxas de protección.
-Que nas plantacións monoespecíficas de eucalipto se limite a superficie
máxima sen discontinuidade a 25 Has e se estableza un xeito de confinamento para
evitar a propagación do lume.”

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019

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

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/04/2019 17:25:41

María Montserrat Prado Cores na data 01/04/2019 17:25:52

Ana Pontón Mondelo na data 01/04/2019 17:25:54

Olalla Rodil Fernández na data 01/04/2019 17:25:55

Noa Presas Bergantiños na data 01/04/2019 17:25:57
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Xosé Luis Bará Torres na data 01/04/2019 17:25:58
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 22 deste xaneiro pasado saíu a liña de axudas para prevención e defensa
contra os lumes. O prazo para a presentación de solicitudes rematou o dia 21 de febreiro
e quedan 5 meses para notifica-la aprobación das mesmas.
Deste xeito, no mellor dos casos situámonos no 21 de xullo. Pois velaí que o
problema non está en cando se publica a orde das axudas senón en cando se resolven.
Esta data de resolución non debera superar o 30 de abril.
Por outro lado asistimos a períodos de risco cada vez máis cedo e cabe pensar
que sería ben que as tarefas de prevención estivesen feitas antes do inicio do mesmo ou
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no primeiro período.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
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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

-Acelerar a resolución das axudas de xeito que estean aprobadas e comunicadas
todo máis tardar o 15 de maio para que dea tempo a face-los traballos e inversións
concedidas antes do período de risco.
-Buscar un sistema de publicación, análise e resolución das axudas para que en
sucesivas campañas estean solventadas a 30 de abril como mínimo.”

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/04/2019 17:59:27

María Montserrat Prado Cores na data 01/04/2019 18:00:12
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Parlamento de Galiza
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Ana Pontón Mondelo na data 01/04/2019 18:00:14

Olalla Rodil Fernández na data 01/04/2019 18:00:16

Noa Presas Bergantiños na data 01/04/2019 18:00:18

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
9lpOME6Vd9
Verificación:
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Xosé Luis Bará Torres na data 01/04/2019 18:00:19
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Otero Rodríguez e Noela
Blanco Rodríguez, e do seu deputado, Abel Fermín Losada Álvarez, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
A situación do mercado laboral en Galicia nestes últimos dez anos caracterizouse
polo incremento da precariedade, da inestable, da perda de dereitos e dun
alarmante incremento da fenda xeracional, sendo a crise económica e a reforma
laboral posta en marcha polo PP as causas con maior peso desta situación.
De 2009 a 2018 a poboación galega reduciuse en máis de 95.000 persoas, das
que 143.064 son persoas de entre 20 e 64 anos, é dicir, en idade de traballar. Para
ese mesmo período, tomando datos da EPA para o IVT, temos que o número de
ocupados diminuíu en – 54.100, o número de fogares con todos os seus membros
no paro tense incrementado en +4.400 e o número de fogares sen ingresos ten
aumentado en +9.600.
En resume, somos menos, máis envellecidos e dos que quedan traballan menos.
Con estes alarmantes datos, a Xunta de Galicia no exercicio 2018 da partida 32Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo, só executou o 58,9
% respecto do crédito vixente consignado nos orzamentos para ese exercicio, é
dicir, deixáronse sen executar máis de 133 millóns de euros.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
TU1BPnCLQ0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
1º) Adoptar as medidas necesarias para executar a totalidade dos recursos
destinados a favorecer a inserción laboral de calidade na nosa comunidade
autónoma.
2º) Colaborar financeiramente cos concellos galegos para o desenvolvemento de
plans de emprego que favorezan a inserción laboral, fundamentalmente, dos
colectivos con maiores problemas de inserción.
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3º) Colaborar financeiramente cos concellos galegos para o desenvolvemento de
plans de formación para desempregados/as.
4º) Colaborar cos concellos galegos para a organización de xornadas formativas
sobre o emprego autónomo.

Pazo do Parlamento, 1 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/04/2019 11:59:45
Patricia Otero Rodríguez na data 02/04/2019 11:59:55
Noela Blanco Rodríguez na data 02/04/2019 12:00:08
Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/04/2019 12:00:16

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
TU1BPnCLQ0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 02/04/2019 12:00:33
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e do seu deputado, Abel Fermín Losada
Álvarez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Pleno.

A política de transparencia da Xunta de Galicia continúa a presentar importantes
lagoas. O último feito absolutamente negativo na nosa opinión é a publicación
das Modificacións Orzamentarias autorizadas na reunión do Consello da Xunta
do 27 de decembro de 2018.
No expediente de referencia: TR-23-030-18, autorízase unha transferencia de
crédito por un importe de 116.388.712,71€ ao programa 621B “Imprevistos e
funcións non clasificadas”; no expediente BC-00-013-18, autorízase unha baixa
de crédito por un importe de 132.331.252,07 € e no expediente BC-00.00-010-18
autorízase unha baixa de crédito por un importe de 141.768.298,22 €,
tramitándose transferencias dos remanentes non comprometidos de fondos
propios para a aplicación orzamentaria 23.02.621B.520. A suma destas tres
modificacións orzamentarias ascende a 390.488.263 €.
Só nestas transferencias de crédito danse de baixa unha contía importante de
fondos orzamentados inicialmente con destino ás corporacións locais de máis de
trece millóns de euros.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
lP5HlO2xp1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a destinar a totalidade dos
créditos orzamentados inicialmente ás corporacións locais galegas e non
executados a 15 de decembro de 2019 a destinalos ao Fondo Galego de
Cooperación Local. Fondo principal.

Pazo do Parlamento, 1 de abril de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/04/2019 12:25:03
Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/04/2019 12:25:11
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 02/04/2019 12:25:21
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno, relativa ás ameazas de deslocalización
da empresa Unitono en Ourense que fornece servizos para Naturgy e ás actuacións que
debe impulsar o goberno galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado dous de abril de 2019 o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego tivo coñecemento de que as sospeitas dunha futura deslocalización que o Comité
de Empresa levaba tempo advertindo tiñan cada vez meirandes indicios. Polo tanto, é
necesario e urxente que o Parlamento Galego e as forzas políticas e institucións galegas
se comprometan a prol do mantemento dos postos de traballo en Ourense.
Cómpre recordar que Unitono Contact Center é unha empresa situada no Parque
Tecnolóxico de Ourense, no Polígono de San Cibrao. Aínda que na actualidade o
volume de traballadores e traballadoras é de 131, o cadro de persoal chegou a elevarse
CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
Jt9nvOEn20
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

até 250 noutros momentos.
Esta plataforma da empresa Unitono presta os seus servizos de forma exclusiva
para a empresa eléctrica Gas Natural Fenosa, coñecida como Naturgy a partir de xuño
de 2018, e fundamentalmente para clientes de enerxía eléctrica do mercado regulado.
Desde hai algúns meses a perda de funcións así como a baixada de chamadas foron
1
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levantando as alertas por parte dos e das traballadoras. De feito, esta era unha cuestión
que reiteradamente puxeron de manifesto a representación legal dos e das traballadoras
e sobre a que remitiron sucesivos escritos e peticións de información á dirección da
empresa. Nunha das máis recentes, o pasado 14 de marzo, a empresa respondía ao
Comité que se ben se confirmaba unha nova plataforma en Reus, esta xestionaría
chamadas de Naturgy libre mercado desde o 1 de abril por esixencia do cliente, pero
non chamadas de GNSUR.
Porén, a realidade é que no día a día do traballo as e os traballadores ven na
aplicación informática como existen tipificacións (é dicir, rexistros de operacións
levadas a cabo por outros traballadores e traballadoras) procedentes tanto de Reus como
de Colombia. Polo tanto, resulta cada vez máis evidente que malia a opacidade de
Unitono está a haber un baleirado da carga de traballo. Así mesmo, a demora no pacto
de cuestións comprometidas como a posta en marcha dun mecanismo de incentivos e
outras decisións respecto das formacións internas da empresa fan sospeitar que a
plataforma ourensá periga e as e os traballadores veñen de iniciar paros e mobilizacións
para defender a súa permanencia e os postos de traballo.
Cómpre recordar que xa no ano 2013 esta plataforma de Unitono atravesou por
unha situación complicada que culminou un ERTE despois do que, grazas ao
sobreesforzo do cadro de persoal, a empresa continuou a súa actividade.
Esta situación é de extrema gravidade xa que estamos a falar fundamentalmente
CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
Jt9nvOEn20
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

da comarca de Ourense e dos seus arredores, con graves problemas laborais e de
fixación de poboación que se verían agravados de deslocalizarse ou minorarse a
actividade desta empresa, agravando o deterioro do sector servizos.
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Así mesmo, cómpre recordar que falamos de que o cliente exclusivo desta
plataforma é unha empresa eléctrica, orixinalmente con vínculos galegos, e que se lucra
grazas á explotación dos nosos recursos naturais, cun importante impacto en Ourense.
Polo tanto, é esixíbel que unha das compensacións sexa a través do mantemento dos
postos de traballo derivados no noso país, cando menos nunha parte. Porén, co paso dos
anos a destrución do emprego é constatábel ao tempo que se promoven plataformas
noutros puntos de Europa ou América.
Finalmente, cómpre lembrar que tal e como teñen demandado forzas sindicais e
asociacións en defensa da lingua, esta deslocalización impediría pola vía dos feitos unha
vía de atención en lingua galega minorando os dereitos das e dos galegos e perdendo
unha oportunidade de fixación de emprego con base a este dereito.
Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
considera que unha eventual deslocalización desta empresa sería especialmente grave e
o goberno galego debe impulsar actuacións contundentes que favorezan a súa
permanencia en Ourense.

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

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
Jt9nvOEn20
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: realizar as seguintes
actuacións:
1. Realizar as xestións oportunas co fin de determinar as razóns das intencións
de deslocalización e a situación da empresa en Ourense e poñer a disposición os
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recursos da xunta de Galiza coa finalidade de manter a actividade da empresa Unitono
na súa plataforma situada no Parque Tecnolóxico de Ourense.
2. Realizar xestións con Gas Natural Fenosa-Naturgy a fin de esixir que garanta
a carga de traballo necesaria para o mantemento da empresa Unitono en Ourense e dos
postos de traballo actualmente existentes, tomando todas as medidas de presión
necesarias.
3. Constituír unha mesa de traballo plural na que se garanta a representación do
Comité de Empresa, coa finalidade de desenvolver a colaboración para as actuacións
necesarias para asegurar a carga de traballo necesaria para manter a actividade e os
postos de traballo, evitando deste xeito a súa deslocalización.
4. Demandar da compañía eléctrica a garantía do dereito das e dos galegos a
seren atendidos en galego pola empresa prestadora do servizo de atención telefónica e
contribuír asemade ao mantemento do emprego en Galiza no sector dos centros de
chamadas.
5. Presentar no actual período de sesións un estudo onde se analice a situación
do sector dos centros de chamadas así como as necesidades para garantir a súa
viabilidade, o seu futuro e o emprego en Galiza.”

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
Jt9nvOEn20
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores

4

156385

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/04/2019 18:17:47

María Montserrat Prado Cores na data 02/04/2019 18:17:52

Ana Pontón Mondelo na data 02/04/2019 18:17:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/04/2019 18:17:55

Olalla Rodil Fernández na data 02/04/2019 18:17:56
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Xosé Luis Bará Torres na data 02/04/2019 18:17:57
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O río Furelos é o que se di un río con personalidade, aparece nas cantigas
tradicionais da zona, famoso polas súas troitas e nos últimos tempos polas actividades
que xera. Nel, tódolos anos, centos de rapaces e rapazas participan en campañas de
limpeza do mesmo ó tempo que adquiren conciencia e hábitos de conservación da
natureza.
Ten así mesmo unha asociación de troiteiros moi activa que leva o seu nome e
que coida da súa saúde medioambiental.
Pois ben, o pasado 17 de marzo de mañanciña saltaron tódalas alarmas desde os
pescadores porque se observaba unha capa de escuma de varios centímetros de espesor

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
7CgJFxcfM7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

na tona da auga. de escuma e augas. Feito un seguimento río arriba comprobouse que o
citado vertido procedía do polígono industrial .
Sabido é que este polígono cunha moi boa implantación e actividade verte
libremente ó rego de Piñor-Reboredo que da as súas augas ó Furelos e este á súa vez ó
Ulla.
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Sabido é tamén que ademais destes vertidos constantes acontecen con certa
frecuencia os que se fan visibles pola súa intensidade e por veces pola mortandade
piscícola que se aprecia a simple vista.
Ninguén se explica que tal polígono industrial teña a ocupación que ten, leve
funcionando todos estes anos e que non conte cunha estación depuradora industrial
como é preceptivo e manda a lei. Só desde o desinterese, falta de conciencia e
conculcación da legalidade das autoridades responsables do medio ambiente e da
calidade das augas tanto do concello coma da Xunta de Galicia é que se pode explicar
tamaña situación.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
-Depurar responsabilidades no último vertido acaecido o día 17 de marzo
denunciado pola Asociación de Troiteiros “Río Furelos” de Melide.
-Poñer de xeito inmediato remedio a esta repetitiva situación da única maneira
posible para cumprir coa legalidade: dotar ó polígono dunha EDAR adaptada á

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
7CgJFxcfM7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cantidade e á “calidade” dos vertidos do polígono industrial.”

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/04/2019 10:57:02

María Montserrat Prado Cores na data 03/04/2019 10:57:07

Ana Pontón Mondelo na data 03/04/2019 10:57:09

Olalla Rodil Fernández na data 03/04/2019 10:57:11

Noa Presas Bergantiños na data 03/04/2019 10:57:13
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/04/2019 10:57:15
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel
Fermín Losada Álvarez, Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada, a
través do portavoz e ao abeiro ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Pleno.

Unha vez pechado o exercicio económico 2018 e presentado o documento
correspondente á execución orzamentaria do dito exercicio, o Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de
lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que no prazo de un mes
elabore un documento que permita ter unha visualización anual das transferencias
totais recibidas polas entidades locais galegas.

Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/04/2019 11:26:10

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
WljRxpYDQ8
Verificación:
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/04/2019 11:26:20
Patricia Vilán Lorenzo na data 03/04/2019 11:26:29
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/04/2019 11:26:39
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/04/2019 11:26:48
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Á Mesa do Parlamento

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

Na memoria dos orzamentos da Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional para o ano 2018 pódese ler que o programa 423B
Prevención do abandono escolar, trata de atender a necesidade existente de
incrementar o número de titulados en formación postobrigatoria, sobre a
necesidade recoñecida de que é necesario formar unha cidadanía máis e mellor
formada.
Tamén se recoñece, axeitadamente a xuízo deste grupo parlamentario, que para
abordar a diminución do abandono escolar, é necesario incrementar a porcentaxe
de xente nova que remata o nivel educativo da Educación Secundaria Superior.
As propostas articúlanse ao redor de catro amplos ámbitos de actuación: as
administracións educativas; os centros educativos e o persoal docente; as
administración locais, as familias e os mozos e mozas que abandonaron o sistema
educativo sen ter obtido un título de educación secundaria obrigatoria ou postobrigatoria, e o contorno laboral, tendo previstas as seguintes actuacións
estratéxicas:
1. Realizar actuacións destinadas a compensar as dificultades do alumnado
para diminuír o abandono escolar prematuro e incrementar, por tanto, o
éxito escolar.

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
9fm7VVmq68
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2. Fomentar a participación dos centros educativos na convocatoria de
contratos-programa coa finalidade de lograr unha educación de calidade
para todo o alumnado, desenvolver ao máximo posible as súas
potencialidades, buscar a excelencia.
3. Promover accións no campo da orientación educativa que establezan liñas
de reforzo necesarias para reverter o fracaso escolar e/ou o escaso aprecio
pola aprendizaxe incidido no aumento da motivación e autoestima.
4. Desenvolver medidas de apoio e reforzo educativo.
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5. Formación do profesorado para posibilitar a súa intervención no
coñecemento e aplicación de liñas de atención á diversidade, na procura
de garantir o éxito educativo de todo o alumnado.
6. Promover medidas de apoio nas áreas instrumentais e de idiomas.
7. Impulsar un programa de oratoria, que contribúa á mellora das habilidades
comunicativas orais, ao tempo que favoreza o desenvolvemento das
seguintes competencias clave: comunicación lingüística, competencias
sociais e cívicas e sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
8. Desenvolver un proxecto de innovación educativa centrado na mellora da
convivencia escolar, dentro de educonvives.gal.
9. Apoiar aos concellos e asociacións sen fins de lucro para que realicen
actividades que permitan ás persoas adultas adquirir as súas aprendizaxes
tanto por medio de actividades de ensinanza, regrada ou non regrada,
como a través da experiencia, laboral ou en actividades sociais
10. En canto aos resultados que se pretenden conseguir co obxectivo
estratéxico deste programa de gasto (coa identificación OE 1.5.09) son
acadar que máis alumnado consiga finalizar con éxito a educación
secundaria obrigatoria que lle permita continuar estudos en formación
profesional de grao medio ou continuar estudos no bacharelato,
contribuíndo a que os mozos e mozas permanezan no sistema educativo
despois de finalizada a educación obrigatoria.
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Pese ao marco teórico deste programa, o certo é que a súa dotación orzamentaria
e a posterior diminución poñen de manifesto que o compromiso da Consellería
de Educación, Universidade e Formación Profesional neste ámbito é
cuestionable.
Así, dunha dotación inicial de 23.122.000 €, fíxose unha modificación
orzamentaria global que o rebaixou a 14.732.000 € o que supón unha redución do
36,28 %. Ademais, e pese a presentar un nivel de execución do 100 %, debemos
ter en conta que a execución final é un 63,71 % do consignado inicialmente e que
debemos supoñer que era o que se consideraba necesario.
Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
156392

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a executar, no ano 2019, a totalidade
do orzamento inicial do programa 423B Prevención do abandono escolar, para as
finalidades previstas, sen facer ningunha redución no crédito.

Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 03/04/2019 17:44:34
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/04/2019 17:44:42
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/04/2019 17:44:53

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

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hai anos o sector das artes escénicas vén denunciando o
esmorecemento do Centro Dramático Galego (CDG).
A redución do número de espectáculos producidos, o escaso orzamento
(600.000 euros en 2019), as mudanzas introducidas nos procesos de selección de
elencos desde 2016 e os conflitos que isto ten ocasionado ao resultar
contraditorio coa natureza artística do propio centro ou a redución das xiras de
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distribución, son algunhas das críticas que ten suscitado e que foron trasladadas á
AGADIC por parte da Asociación de Actrices e Actores de Galiza (AAAG)
motivando tamén iniciativas por parte do Grupo parlamentar do BNG na Cámara.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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É evidente que o Centro Dramático Galego precisa dunha mudanza para o
axustar á realidade e necesidades actuais, dotándoo dunha autonomía real que
garanta a súa natureza como centro de produción artística.
Esta situación –como ten trasladado aos grupos parlamentares a AAAG,
non é exclusiva do CDG senón que ten lugar tamén noutras institucións públicas
semellantes da nosa contorna como é o Instituto Nacional de Artes Escénicas e
Musicais (INAEM) dependente do Goberno español, no que se integran o Centro
Dramático Nacional, a Compañía Nacional de Teatro Clásico ou a Compañía
Nacional de Danza.
O que non resulta homologábel en ambos os dous casos, é a actitude dos
distintos gobernos. Mentres que o Estado español ten impulsado un grupo de
traballo para abordar a necesaria reforma do INAEM, a Xunta de Galiza leva
anos facendo ouvidos xordos ás demandas e necesidades do sector das artes
escénicas, a comezar polo Centro Dramático Galego.
Neste senso, malia transcorrer trinta e cinco anos desde a súa fundación, o
CDG non conta a día de hoxe nin sequera cun estatuto propio que defina os seus
obxectivos, organización e funcións e adoece dunha burocratización e
funcionarización nos seus procedementos que vai en prexuízo da creación e
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produción artística.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
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Parlamento de Galiza
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a iniciar un proceso de diálogo co
sector das artes escénicas co obxectivo de re-impulsar o Centro Dramático
Galego dotándoo dun marco legal propio que garanta a súa autonomía e a súa
condición como unidade de creación e produción artística.”

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 03/04/2019 18:33:40

María Montserrat Prado Cores na data 03/04/2019 18:33:47
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/04/2019 18:33:49

Noa Presas Bergantiños na data 03/04/2019 18:33:54

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/04/2019 18:33:57
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Ana Pontón Mondelo na data 03/04/2019 18:34:01

4

156397

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento
do Parlamento, presentan a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
en Pleno, relativa á Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de
Vilagarcía.

As familias de nenos e nenas con necesidades especiais usuarias dos servizos da
Asociación Galega de Atención Temperá, concretamente da Unidade de
Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar (UDIAF) de Vilagarcía, veñen de
denunciar que os seus rapaces non están a recibir un trato adecuado por parte das
institucións.

A UDIF traballa con nenos e nenas que teñen dificultades de desenvolvemento,
emocionais, sensoriais, da fala, da comunicación, cognitivas, motrices e con
síndromes como Marfan, Down, Feto-fetal, Prader Willi, Alcohólico fetal, entre
outros. Ofrece un servizo gratuíto aos 9 concellos da Comarca do Salnés, que
conta cunha poboación de máis de 111.000 habitantes.

A unidade está radicada no Centro Social de Vilagarcía, na Av. Rosalía de
Castro, 24. Dispón dunha sala de psicomotricidade e dous pequenos despachos,
un deles dedicado ao servizo de logopedia. As infraestruturas, que non están
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habilitadas correctamente para os nenos e nenas, só permiten dar servizo ao 2,1%
da poboación que abarca, o que explica que os nenos atendidos no ano 2018
foran só 154 dos 200 que o solicitaran.

O tempo que pasa actualmente unha familia na lista de espera é de 5 meses e
aumenta cada ano. Por isto, as familias da contorna con nenos e nenas que teñen
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necesidades especiais demandan que se faga o posible para que a UDIAF conte
con medios materias e humanos adecuados para cubrir as necesidades de todo o
alumnado potencial do Salnés.

Na actualidade, as instalacións da UDIAF atópanse nun espazo cedido pola
Xunta de Galicia que é claramente insuficiente. Precísanse polo menos catro
salas máis e dous despachos a maiores se se quere os nenos e nenas estean ben
atendidos e se poida chegar a satisfacer as necesidades de tódalas familias.

Ademais, os propios profesionais da UDIAF denunciaron o ano pasado que
estaban ao límite da súa capacidade asistencial, polo que solicitaron un aumento
do seu persoal.

Marea da Vila xa instou ao Concello de Vilagarcía a satisfacer as necesidades da
UDIAF, pero entendemos que Xunta de Galicia tamén ten que involucrarse na
solución do problema, xa que é a Consellería de Política Social quen subvenciona
a unidade e foi o Goberno galego quen cedeu unhas instalacións deficientes.

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

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a coordinarse co Concello de
Vilagarcía para dotar á UDIAF de medios materias e humanos suficientes para
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satisfacer as demandas das familias con fillos que teñen necesidades especiais.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 03/04/2019 18:39:34

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 03/04/2019 18:39:42
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Luis Villares Naveira na data 03/04/2019 18:39:49

156400

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno, relativa á prohibición do uso do galego para impartir
matemáticas.

Exposición de motivos

A comezos de marzo, a Xunta de Galicia apercibiu a unha mestra do IES Enrique
Murais de Pontenova por impartir clases de Matemáticas en galego a un
alumnado integramente galegofalante.

Nunha mensaxe escrita no seu muro de Facebook, a mestra explica o acontecido
con claridade meridiana: “Cada inicio de curso comento na aula que en 2010 a
Xunta sacou un decreto que me “obriga” a impartir as clases en castelán”, máis
tamén “falamos do sentido común e seguimos a entendernos de marabilla na nosa
lingua”. Non obstante, semella que o sentido común non lle abonda a Consellería
de Educación. Tampouco lle parece suficiente o Estatuto de Autonomía de
Galicia, que establece que “a lingua propia de Galicia é o galego” e que “os
poderes públicos (...) potenciarán o emprego do galego en todos os planos da
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vida pública, cultural e informativa, e dispoñerán os medios necesarios para
facilitar o seu coñecemento”. O Decreto do Plurilingüísmo aprobado polo
Goberno do Partido Popular vulnera o Estatuto de Autonomía ao impedir que se
impartan as materias de Matemáticas, Tecnoloxía e Física e Química en galego,
xa que sitúan ao idioma á marxe da cada vez máis importante realidade científica
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e tecnolóxica, mandando unha mensaxe nada velada aos alumnos e alumnas de
que o galego é unha lingua de segunda.

Que isto aconteza agora é particularmente grave xa que, segundo advertiu o
recente traballo da Real Academia Galega titulado Lingua e sociedade en
Galicia. Resumo de resultados 1992-2016, existe unha “crecente ruptura da
transmisión interxeracional” que provoca “uns usos minguantes do galego por
parte da xente máis nova, especialmente nos ámbitos urbanos e periurbanos”. Na
investigación destácase, ademais, que o precario uso do galego entre os mozos e
mozas non se debe tanto ao idioma empregado polas súas familias como á súa
escasa presencia no espazo escolar. Segundo as estatísticas da Mesa pola
Normalización Lingüística, o 40% dos centros de Educación Infantil das cidades
non recorren nunca ao galego. É por iso que as xeracións máis novas están xa
protagonizando “un proceso acelerado de monolingüización en castelán, a un
ritmo que non prevían os resultados de estudos demolingüísticos previos”.

Así as cousas, cómpre adoptar medidas contundentes para asegurar a
continuidade do galego e a súa vitalidade social e cultural. O noso idioma merece
un mellor recoñecemento por parte das institucións, comezando polo propio
Goberno da Xunta de Galicia.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
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Proposición non de lei:

O

Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a derrogar o Decreto de

Plurilingüísmo e deseñar unha proposta educativa que fomente o uso do galego
en tódolos ámbitos, sen discriminación de ningún tipo.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019.
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Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 03/04/2019 19:20:14

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 03/04/2019 19:20:21
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Luis Villares Naveira na data 03/04/2019 19:20:26
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marián
García Míguez, Aurelio Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta RodríguezVispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Raquel Arias Rodríguez e Sandra
Vázquez Domínguez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
O actual Goberno do presidente Pedro Sánchez ten modificado os criterios de
distribución que se viñan aplicando nos fondos ás comunidades autónomas para
desenvolver as políticas activas de emprego, que estaban a primar a eficacia e a
eficiencia coas que as administracións autonómicas xestionan estes recursos e o
esforzo realizado por estas para reducir os niveis de desemprego e que, polo tanto,
beneficiaban a Galicia.
De feito, nos últimos anos a Comunidade galega recibiu un 8% dos fondos repartidos
polo Goberno do Estado ás administracións autonómicas para estimular a creación de
emprego. Ademais, cómpre subliñar que o pasado 2018 a Xunta de Galicia obtivo un
8,7% máis de recursos, duplicando así a media de crecemento interanual rexistrado
polo conxunto das comunidades autónomas (+3,2%).
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Agora, sen embargo, o actual equipo do Ministerio de Traballo, Migracións e
Seguridade Social cambia as regras de xogo e reduce a importancia que se estaba
dando ao cumprimento de obxectivos establecidos polo Plan Anual de Políticas de
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Emprego (PAPE) para, no seu lugar, aplicar datos e estatísticas que non teñen en conta
a avaliación do desempeño, nin a efectividade das políticas a prol do emprego.
Este novo sistema prexudica claramente á Galicia porque levará consigo á unha
paulatina redución do peso que tiñamos na distribución dos fondos ás administracións
autonómicas, penalizando resultados como que sexamos a segunda comunidade do
Estado con maior baixada do paro rexistrado o pasado mes de febreiro.
Por todo iso, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España
para retomar os criterios de distribución dos fondos ás comunidades autónomas para
políticas activas de emprego, nos que se primaba ás comunidades que como Galicia
están a impulsar programas pioneiros e innovadores que favorecen a creación de
emprego estable e con futuro”.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 04/04/2019 10:12:26
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 04/04/2019 10:12:35
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María Encarnación Amigo Díaz na data 04/04/2019 10:12:43
María Ángeles Garcia Míguez na data 04/04/2019 10:12:51
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 04/04/2019 10:12:56
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Marta Rodriguez Arias na data 04/04/2019 10:13:03
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 04/04/2019 10:13:11
María Soraya Salorio Porral na data 04/04/2019 10:13:20
Raquel Arias Rodríguez na data 04/04/2019 10:13:27
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Sandra Vázquez Dominguez na data 04/04/2019 10:13:38
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No pasado ano de 2017 retiráronse oficialmente case 24.000 niños de velutinas,
a metade na provincia da Coruña, iso sen contar aqueles retirados por apicultores
afeccionados que non se contabilizaron.
Non cansaremos de repetir que se trata dunha praga que ameaza seriamente a
biodiversidade e que está causando graves perdas na apicultura, na fruticultura e na
polinización en xeral pola merma e estragos que está a facer sobre os insectos
polinizadores.
O cambio no comportamento da especie do ano 2017 ó 2018 foi radical.
Mentres o ano 2017 dunha climatoloxía sen chuvias e con temperaturas inusualmente
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benignas no inverno, favorecía a ubicación da especie en grandes niños perto dos cursos
de auga e alonxados das casas, o 2018 de clima máis adverso buscaron abeiro preto das
casas e fabricaron niños pequenos menos visibles. Isto traduciuse nun maior número de
accidentes con moitísimas picaduras e mesmo con mortes naquela xente que ten alerxia
ó seu veleno.
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Temos polo tanto que sumar ós danos anteriormente citados un novo que nos
parece moito máis grave: a vida humana.
A poboación precisa estar informada, precisa saber que facer. As Consellerías
seguen a pauta do escurantismo e a ineficacia baseando na inacción toda a súa estratexia
e tentando desviar responsabilidades ás Deputacións e ós Concellos cando o problema é
de Medio Rural e de Medio Ambiente. O ano pasado as deputacións investiron catro
veces máis cá Xunta.
Non pode ser que a cidadanía afectada directamente estea buscando solucións
pola súa conta utilizando métodos que por veces poden ser perigosos para a saúde
humana e para o medio ambiente nin que persoal sen cualificar dos concellos,
bombeiros, GES e demais implicados, sen formación específica que os capacite para a
retirada de niños nin para o combate a este insecto por medio de biocidas e outras
substancias perigosas estean realizando funcións que non lles competen.
É obriga das xa citadas consellerías establecer, orzamentar e coordinar liñas de
investigación acordes á magnitude do problema e dar información clara e útil á
poboación que evite accidentes e danos na mesma e máis no medio natural.
As declaracións da Conselleira feitas hai poucos días dicindo máis ou menos
que o da velutina non tiña solución e que debiamos resignarnos a convivir con ela é
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inaceptable mírese desde onde se mire.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
2
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1-- Constituír un organismo único entre consellerías que coordine a estratexia de
loita contra a velutina dotándoo de orzamento propio.
2-- Tomar claramente a iniciativa, unificando esforzos mesmo de institucións e
apostando seriamente pola investigación de métodos de loita biolóxica, evitando a
dispersión de recursos e liñas de investigación.
3-- Incluír a Plataforma Stop Velutina e as asociacións de apicultores e outros
sectores afectados: fruticultores, investigadores, ecoloxistas na Comisión de
Seguimento.
4-- Que a citada Comisión de Seguimento informe periodicamente do estado da
situación, medidas tomadas e dos avances na loita contra esta praga
5-- Divulgación dos cambios de comportamentos da véspera velutina e
precaucións que a cidadanía debe tomar diante destes cambios.”

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
REXISTROuyisnvZRn3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
3
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Flora
Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, ao abeiro do artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate en Pleno, sobre as condicións laborais, enfermidades profesionais e
coeficientes redutores nas redeiras.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O pasado novembro celebrouse en Santiago de Compostela a I Conferencia
Internacional de Mulleres da Pesca. Nela aprobouse unha declaración a favor da
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no mundo do mar. A
finalidade desta declaración era promover a mellora das condicións laborais,
económicas e sociais das mulleres do sector.
O 84% das persoas que se dedican a traballar coas redes no sector do mar galego
son mulleres. Só en Galicia máis de 700 mulleres realizan esta función. As
condicións laborais e salariais tamén amosan unha clara fenda de xénero que
prexudica as mulleres do mar. Son evidentes as limitacións que cuestionan o seu
desenvolvemento

en

condicións

laborais

dignas

e

igualitarias:

o

infrarrecoñecemento das súas enfermidades profesionais, a ausencia de
recoñecemento de coeficientes redutores, os salarios por debaixo do mínimo
interprofesional que impiden o desenvolvemento dunha vida autónoma, a
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ausencia de control de prezos mínimos nin de economía submerxida e a baixa
visibilidade e representatividade nos lugares de decisión (entre eles, as
confrarías). En non poucas ocasións estas condicións inducen ás redeiras a
complementar a súa actividade con outros traballos remunerados. É o paradigma
de desigualdade de xénero no que respecta á interpretación deste traballo como
“complemento” da economía doméstica.
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As desigualdades nas condicións de traballo tamén implican desigualdades na
exposición a riscos laborais. E son moi relevantes os asociados ás posturas
forzadas, ás cargas, aos movementos repetitivos, ao frío, á humidade. Se
aspiramos a unha consideración laboral xusta e igualitaria debemos conseguir o
recoñecemento das enfermidades profesionais das mulleres do mar e os seus
coeficientes redutores. (Mentres un traballador dun bacaladeiro ten un coeficiente
redutor dun 0,40 as redeiras non teñen ningún). A autoorganización das mulleres
do mar conseguiu melloras, pero neste caso resultan insuficientes. É necesario
avanzar na profesionalización das mulleres no mundo do mar.
É vital o empoderamento das mulleres do mar, porque neste sector tamén hai que
romper teitos de cristal. É preciso tamén fomentar o seu liderado e defender os
seus dereitos: en primeiro lugar pola súa propia dignidade, e logo porque lle
aportan valor engadido á pesca. Debemos recoñecer colectivamente a súa función
nun ámbito relevante do noso sector primario.
Neste contexto, as Federacións de Redeiras, alentadas por diversos estamentos e
por informes da Comisión do Pesca, do ISSGA e da Comisión Europea
solicitaron (realizando un ímprobo esforzo económico na contratación de
asesoramento legal) que se lles aplicasen coeficientes redutores.
O pasado 22 de marzo emitiuse un ditame por parte da Dirección General de la
Seguridad Social desestimando o procedemento para o recoñecemento de tales
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coeficientes ás redeiras. A argumentación vai na liña de “negar os indicios de
elevados incrementos nas taxas de mortalidade e morbilidade debido á
realización do citado traballo”.
O colectivo de redeiras cuestiona o descoñecemento absoluto por parte da DGSS
da dureza da profesión, así como das condicións laborais asociadas, sendo o
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único subsector da pesca ao que aínda non se lle recoñeceron os coeficientes
redutores, o que constitúe unha desigualdade de xénero con respecto a outros
traballadores que desenvolven tarefas similares que si teñen recoñecida a
diminución na idade de xubilación.
O Instituto galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) realizou un estudio
epidemiolóxico sobre o estado de saúde de 112 redeiras galegas. Neste informe
podemos ler, entre outras moitas cousas, o seguinte:
A xornada laboral é de oito horas,.., se ben normalmente teñen que traballar ata
a completa reparación das redes para que o barco poda saír a faenar e evitar a
perda de ingresos dos pescadores.
Un 87% das redeiras manipulan cargas, o 65% require desprazamento e un 74%
indica que o peso dos elementos mobilizados supera os 15 Qg.
O 68% das redeiras refire patoloxías atribuíbles á súa actividade pero soamente
52 estiveron de baixa por ese motivo (o 46% da mostra) e en ningún caso se
comunicou dano profesional, o que supón un descoñecemento das patoloxías
profesionais desta actividade e os seus riscos.
As redeiras están expostos a múltiples riscos para a súa seguridade e saúde
laboral, coa consecuente aparición de enfermidades profesionais ou danos á súa
saúde, en concreto, dores asociados co mantemento de posturas forzadas, o
desempeño de movementos repetitivos e o manexo de cargas.
O potencial dano á súa saúde ten a súa orixe na carga física asociada ao
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traballo: son os chamados riscos de orixe ergonómica. Do mesmo xeito, non
debemos esquecer as repercusións que o traballo duro durante tantos anos de
actividade pode xerar no sistema locomotor, que se manifestará tras deixar a
profesión, con perda de mobilidade e agravamento da deterioración física.
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Entre os cadros, as lesións profesionais máis comúns son as chamadas
enfermidades músculo-esqueléticas (MSD), orixinadas como consecuencia da
carga física asociada ao traballo.
Outros riscos laborais son os relacionados con axentes físicos derivados de
condicións adversas de traballo, como humidade, exposición ao sol ou
temperaturas extremas. A maior parte do TME de orixe laboral preséntanse ao
longo do tempo e son provocados polas condicións nas que realiza o traballo.
Tamén poden ser o resultado de accidentes, caídas, torceduras, etc. Estes
problemas de saúde van desde o malestar ou a dor, ata os síntomas clínicos que
poden ser a causa dalgún tipo de discapacidade.

En Galicia, onde hai un maior número de mulleres, a Lei 2/2007, do 28 de
marzo, relativa ao traballo das mulleres en igualdade, refírese directamente a
este traballo desde unha perspectiva de xénero. Trátase dunha actividade de
traballo feminizada na que se detecta un alto grao de irregularidade ou
intrusividade, realizado sen recoñecemento profesional, unha situación que debe
tratarse e, no seu caso, promoverase nos termos previstos nos apartados 1 e 2 do
artigo 36 e da disposición adicional sétima da citada lei.

Hai unha ausencia de vixilancia e control de saúde en relación cos riscos
laborais ao ser un grupo de traballadoras por conta propia afiliadas ao Réxime
Especial do Mar da Seguridade Social (REM). As estatísticas de enfermidades
profesionais non reflicten datos reais dos danos derivados das condicións nas
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que se desenvolve a actividade e en suma, restrinxe o coñecemento real das
patoloxías ou accidentes que se poden xerar no traballo.

Entre as patoloxías asociadas a riscos laborais nesta actividade destacan: As
lesións por tendóns por fatiga e inflamación das vaíñas do tendón, tecidos
peritendinosos e insercións musculares e tendinosas, osteoartrite das
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articulacións do ombreiro e enfermidades reumáticas, danos nos nervios
derivados da presión: síndrome do túnel do carpo, etc.

Estas enfermidades están incluídas no grupo 2 en relación con enfermidades
profesionais causadas por axentes físicos do grupo 2D, 2F e 2G, do Real decreto
1.299 / 2006, que aproba o cadro de enfermidades profesionais o sistema de
seguridade social. Non obstante, os datos numéricos non se reflicten nas
estatísticas porque non se comunican como son, enfermidades profesionais,
senón que son tratadas como enfermidades comúns sen conexión co traballo.

Estes factores, xunto con outros, como a presión do tempo na entrega de
mercadorías, as longas horas de traballo e as condicións de traballo sempre
óptimas (frío e calor extremos, humidade, correntes de aire, etc.) poden
aumentar risco de padecer MSD, específicamente STC, tendinitis do ombreiro,
síndrome subacromial, tendinite De Quervain, epi-condilite, epitrocleite,
síndrome de tensión cervical, omalgia, cervicalgias, dorsalgias, lumbago,
coxalxia, etc.
A diferenza doutros sectores de actividade en aqueles que o risco laboral vén en
gran parte debido á ferramenta utilizada na arte da pesca, neste caso será a
propia arte que determinará un maior grao de risco pola técnica de execución.

En base a todas estas consideracións, ao factor de desigualdade de xénero, ao
evidente grao de infrarrecoñecemento das condicións laborais e das patoloxías
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profesionais asociadas e á situación de precariedade e fenda salarial das mulleres
redeiras, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte Proposición
non de lei para o seu debate en Pleno.

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno Central
para a reconsideración dos coeficientes redutores neste colectivo profesional. Así
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mesmo ínstase ás administracións competentes a traballar polo coñecemento,
mellora e regulación das condicións laborais, salariais, de protección da saúde e
de representación dos colectivos de mulleres redeiras, empregando o enfoque de
xénero.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

Asdo.: Flora Miranda Pena
Paula Quinteiro Araujo
Luís Villares Naveira
Deputadas e Voceiro do G.P. de En Marea.
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A billarda é un xogo que forma parte da tradición cultural galega. Aínda que a
súa práctica foi minguando ao longo do tempo, aínda se conserva nalgunhas zonas do
país. Desde o ano 2003 véñense organizando en Galiza competicións de billarda. O
proceso de recuperación comezou na Mariña de Lugo, e desde ai foi estendéndose a
case todo o territorio galego. No 2005 produciuse unha unificación de normas a partir
do xeito tradicional e neses anos creouse a Liga Nacional de Billarda, que organiza
competicións comarcais en todo o territorio galego agás en Ourense, onde non hai
competición mais si torneos de exhibición ao longo do verán.
Nos primeiros anos de recuperación creáronse tres conferencias ou
competicións: a Nordeste (Lugo), a Noroeste (Coruña) e Rías Baixas (Pontevedra).
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Entre 2010 e 2013 creáronse 6 conferencias. Nos tres últimos anos seguiu
incrementándose o número de practicantes, que na actualidade é dunhas 320 persoas,
das que un 35% son mulleres.
Cómpre ter en conta que se trata dunha actividade deportiva que combina
competición e participación e que ten unha alta potencialidade de desenvolvemento
1
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social e no eido educativo por tratarse dun xogo que transmite valores positivos, é
inclusivo e fomenta a relación interxeracional.
Para continuar co proceso de recuperación e expansión, a billarda precisa de
apoio institucional desde a Xunta de Galiza, as deputacións e os concellos.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a
1.

Recoñecer a billarda como modalidade deportiva.

2.

Desenvolver un programa de divulgación e expansión deste xogo no

ámbito educativo e no conxunto da sociedade.
3.

Fomentar e apoiar as competicións de billarda que se desenvolven no

territorio galego, así como o intercambio con outros países.
4.

Colaborar con concellos e deputacións para desenvolver un plan de
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creación de infraestruturas para a práctica da billarda.”

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Grupo de Emerxencias Supramunipal de Valga está nunha situación de
conflitividade laboral debido á actitude autoritaria do alcalde deste concello, que
impuxo unhas quendas de servizo que son absolutamente contrarias ao interese público.
Na actualidade, despois dos cambios impostos de xeito unilateral pola Alcaldía, o
persoal fai quendas de 8 horas de maneira que en horario nocturno só hai unha persoa
atendendo o servizo.
Ademais, a alcaldia ordénalle realizar tarefas de mantemento de espazos
públicos que non corresponden ás funcións dun corpo de emerxencias e que non figuran
tampouco no convenio asinado polas entidades que promoven os GES: Xunta,
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FEGAMP e Deputacións provinciais.
Por outra parte, o GES de Valga conta con equipamento anticuado e cun camión
que ten 28 anos de antigüidade e que sofre frecuentes avarías.
A situación na que se encontra o GES de Valga, que se dá tamén noutros grupos,
ten a súa orixe na falta de coordinación, supervisión e control da Xunta de Galiza, que

1

156420

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

ten as competencias en materia de coordinación das emerxencias, no desenvolvemento
do mapa de emerxencias e na axeitada cobertura do territorio, en cooperación coas
deputacións e concellos.
Esta situación ten como consecuencia a desprotección da poboación e unha
insuficiente capacidade de resposta ante as emerxencias, como se puxo de manifesto en
diferentes operativos desenvolvidos das pasadas semanas con motivo de incidencias
nocturnas en Pontecesures ou en Caldas. Como se tivo que desprazar a única persoa que
estaba na quenda de noite, o servizo quedou sen medios durante horas, o que resulta
dunha gravísima irresponsabilidade por partes das persoas responsábeis do mesmo.

Polo anteriormente exposto, o Grupo parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta á Xunta a:
1.

Establecer criterios claros a respecto das quendas e cobertura mínima

que deben ter os GES para garantir unha boa capacidade de resposta diante de situacións
de emerxencia.
2.

Comunicar aos GES e ás persoas responsábeis políticas dos mesmos

cales son as funcións deste servizo e que tarefas corresponden a outro persoal
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municipal.
3.

Colaborar para procurar unha solución negociada no conflito laboral que

se está a producir no GES de Valga.
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4.

Negociar con todas as partes uns criterios claros e uniformes a respecto

das condicións salariais e laborais do persoal dos GES, para evitar situacións de
arbitrariedade e discriminación.
5.

Colaborar na mellora da dotación de medios materiais dos GES en xeral

e do GES de Valga en particular.”

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/04/2019 13:23:22
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de EN MAREA, por iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate en Pleno, relativa ao desmantelamento do Museo Ferroviario de Padrón.

Exposición de motivos
Hai uns meses os medios de comunicación anunciaron o traslado da locomotora
Sestao, ata agora no Museo Ferroviario da Fundación Camilo José Cela, para
incorporarse ao Museo do Ferrocarril de Ponferrada. A semana pasada
coñecemos que un vagón de mercancías, tamén cedido a dita fundación, foi
trasladado dende a mesma a La Fregeneda, en Salamanca. A Xunta manifestouse
en contra do traslado da locomotora Sarita de Padrón a Vilagarcía, pero
descoñecemos o seu parecer respecto a que estas dúas pezas saian fora de
Galicia.
Traslados sorprendentes, toda vez que o ano pasado esta mesma entidade
reiteraba a negativa da Xunta respecto da cesión a Vilagarcía da locomotora
Sarita na liña do solicitado pola Marea da Vila e que as deputadas asinantes
trouxemos ao Parlamento.
Tendo en conta a vinculación clara entre a locomotora e Vilagarcía, concello que
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dispuxo da primeira estación de ferrocarril de Galicia, e que nel se empraza o
Museo do Ferrocarril, máxime unha vez que a mencionada Fundación pasou a
mans públicas non debería haber motivo algún para que a locomotora continuara
en Padrón. Porén, alí sigue.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
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Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento de Galicia insta a Xunta a:

1-Favorecer o traslado da locomotora Sarita ao Museo do Ferrocarril de
Vilagarcía.
2-Presentar un informe sobre o futuro do Museo Ferroviario da Fundación
Camilo José Cela de Padrón.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 04/04/2019 13:29:48

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/04/2019 13:29:58
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Luis Villares Naveira na data 04/04/2019 13:30:17
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei, para o
seu debate en Pleno, relativa á valoración do galego nos traballos fin de grao e
mestrado para as bolsas investigadoras.

Exposición de motivos

Un informe recente do servizo de normalización lingüística da USC, publicado
en “O Cartafol”, advirte da precaria situación do galego na nosa universidade e
nos primeiros chanzos da carreira investigadora.

Na Universidade de Santiago de Compostela impártense en castelán 3 de cada 4
horas lectivas, mentres que o galego está presente en pouco máis de 1 hora de
cada 5.

As titulacións de mestrado, que supoñen un total de 48.603 horas, aproxímanse
máis a un modelo bilingüe que as titulacións de grao, que suman a meirande
parte das horas de clase (432.810). Así, mentres que a distribución do galego e do
castelán nos mestrados é dun 61,54% fronte a un 36,30%, respectivamente, nos
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graos o galego está presente só no 21,06% das ocasións, moi por debaixo do
castelán, cunha presenza do 75,01%.

Nalgúns casos, a escasa utilización do galego é aínda máis preocupante do
sinalado. Nos graos de Medicina, Enfermería (de Lugo e de Santiago),
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Odontoloxía, Farmacia e Nutrición o galego ten unha presenza por debaixo do
9%.

A disimetría entre o galego e o castelán mantense tamén nos traballos de fin de
grao (TFGs) e nos traballos de fin de mestrado (TFMs).

No ano 2017 defendéronse 3.309 TFGs na USC no marco de 55 titulacións.
2.456 (o 74,2%) estaban redactados en castelán, cifra que triplicaba os 724 en
galego (o 21,9%). En enxeñería química non houbo ningún traballo en galego.
Noutros graos, como Medicina ou Farmacia, a presencia do galego foi máis ben
testemuñal, pois o 96% e o 94% dos traballos, respectivamente, foron escritos e
castelán.

Entre os TFMs atopamos porcentaxes moi parecidas. En 2017 defendéronse
1.164 traballos de fin de mestrado. Empregouse o galego en só 275, isto é, no
23,5%, e o castelán en 828, que equivale ao 71%. En 20 dos 80 mestrados da
USC non houbo nin un só TFM en galego.

O uso do castelán diminúe sensiblemente na redacción das teses, pero iso non
supón unha mellora para o galego. Durante o ano 2016 foron lidas na USC 427
teses. O 59% foran redactadas en castelán e o 20% en inglés. Só o 13% se
atopaban en galego.
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Cómpre, polo tanto, adoptar máis medidas para incentivar o uso do galego no
espazo universitario e investigador, comezando por valorar nas axudas de apoio á
etapa predoutoral e postdoutoral o uso previo do galego no TFG e no TFM, algo
que agora mesmo non acontece.
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Nos casos nos que se produza igualdade puntuación, as axudas á etapa
predoutoral valoran que se presentase o plan de traballo en galego. Nos mesmos
casos, as axudas de apoio á etapa postdoutoral valoran o compromiso de utilizar
a lingua galega na memoria final da actividade. Pero ningunha das axudas valora
ter feito o TFG ou o TFM en galego.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a valorar o uso previo do galego
nos Traballos de Fin de Grao e nos Traballos de Fin de Mestrado nas axudas á
etapa predoutoral e postdoutoral da Xunta de Galicia.
Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 04/04/2019 13:48:11
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/04/2019 13:48:18
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Luis Villares Naveira na data 04/04/2019 13:48:25
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Ánxeles
Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno, relativa á exposición poética do IES Punta Candieira.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galicia cre que a poesía é un exercicio de liberdade intolerable.
Demostrouno fai pouco, instando á Inspección Educativa a retirar unha
exposición poética do IES Punta Candieira elaborada polos seus alumnos e
alumnas.

No mes de febreiro, o alumnado do IES Punta Candieira participou nun
obradoiro de poesía impartido por Carlos Negro. Nel aprenderon técnicas
expresivas que logo empregaron na elaboración dos seus propios poemas.

O mes seguinte, a Biblioteca Escolar do centro decidiu expoñer a obra dos
rapaces e rapazas nas instalacións do propio instituto, algo ben inocente que, non
obstante, foi denunciado á Consellería de Educación por un delator anónimo. O
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motivo? Un poema no que aparecía o verso “Odio a España”.

O escrito dicía así:
“Odio que non me deixen facer as cousas.
Odio todo que empece por ‘odio que’.
Odio os postureos das redes sociais.
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Odio aos fachas.
Odio ter fame.
Odio os críticos.
Odio perder o tempo.
Odio a sociedade na que vivimos.
Odio a tauromaquia.
Odio que se me meta o rímel nos ollos.
Odio a xente hipócrita.
Odio España.
Odio que me obriguen a comer.
Odio a fantasía pintada de rosa...”

Segundo parece, esta perigosísima composición foi motivo dabondo para que a
Consellería de Educación motivase que Inspección tomase cartas no asunto.
Ante esta situación, a Biblioteca Escolar do centro denunciou a “censura” e a
“prohibición” e defendeu que “a creación literaria forma parte do sentir cultural
dos pobos e deber ser protexida polo dereito á liberdade de expresión”. Na súa
opinión, “as autoridades académicas deben velar polo dereito de expresión dos
alumnos, e de todos os seus administrados, segundo contemplan as leis
educativas e tamén a propia Constitución”.

Porén, a Xunta de Galicia preferiu optar novamente pola censura. Nada novo. O
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Goberno de Feijóo non tolera as expresións que se sitúan fóra das estreitas
marxes da súa ideoloxía.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a rectificar a censura de Inspección
Educativa publicando e distribuíndo os poemas elaborados polos alumnos e
alumnas do IES Punta Candieira.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/04/2019 16:09:55

Luca Chao Pérez na data 04/04/2019 16:10:03

Luis Villares Naveira na data 04/04/2019 16:10:12
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Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da deputada
Concepción Burgo López e do deputado Luis Álvarez Martínez, a través do
seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Pleno.

Exposición de motivos
O Centro Dramático Galego (CDG), creado fai mais de 30 anos como resposta
ás demandas do sector escénico, está sufrindo dende a chegada do PP a Xunta de
Galicia un proceso de abandono moi preocupante.
Nos últimos anos os problemas se multiplicaron e están a provocar unha seria
inquedanza en todo o sector pola continua perda de peso dun centro que tiña que
ser emblemático para a cultura galega.
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A Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) está a denunciar dende
fai anos estes problemas sen atopar unha resposta positiva da Consellería de
Cultura ni da Agadic.
Si ben os problemas do CDG, como dixemos antes, se deron desde o principio
do goberno do Sr. Feijoo, nos últimos anos se multiplicaron ao decidir Agadic,
na tempada de 2016, instaurar un sistema de selección de elencos baseada na
libre concorrencia e nas leis que rexen a función pública, un marco legal que ten
un moi difícil axustarse á realidade do sector escénico e as peculiaridades
laborais dos interpretes. Eses desaxustes, e as irregularidades cometidas diante
o proceso, levaron a dimisión aos membros do tribunal encargado da selección
de actores e actrices para Martes de Carnaval de Valle-Inclán , así como a
dimisión do director Tito Asorey. No 2018, en cambio e a pesar de que o
director de Agadic afirmaba que non había outra forma de seleccionar os
elencos, decidiuse externalizar o proceso de contratación, dramaturxia tradución
e interpretación a unha compañía privada, perdendo a Agadic o control da obra,
situación que nunca se dera no CDG.
Pero CDG leva tempo sufrindo outros problemas que están a reducir case a nada
o seu papel. Ente eles un forte descenso da súa actividade cunha cada vez máis
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reducida produción propia, que agora é de só unha obra por tempada e con
elencos moi reducidos de dez intérpretes. Tampouco se fan coproducións e a
distribución resúmese en una pequena xira polas sete cidades galegas. Con todo
elo e co forte proceso de burocratización e unha lexislación pouco acorde cas
necesidades do sector, o CDG deixou de constituír un impulso para o sector
teatral como é a súa obriga e tampouco cumpre a súa labor de levar a cultura
teatral en galego a cidadanía, perdendo a súa conexión co público.
A AAAG, xa no 2017, alertou desta situación e solicitou unha mesa sectorial
entre a administración e as asociacións profesionais dos sector para abordar, non
só o procedemento de selección de elencos, senón tamén o conxunto dos
problemas de funcionamento do CDG e para dar conta dunha reivindicación
reiterada nos últimos anos no sector: a refundación da institución publica de
teatro, de xeito que conte con unha entidade xurídica propia, uns orzamentos
adecuados, e unha independencia que poida encaixar o funcionamento público
coas particularidades artísticas e laborais do sector. A Agadic convocou unha
mesa de traballo en 2018 pero só para abordar os procesos de selección,
negándose a analizar os restantes problemas.
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Os problemas de burocratización e de falta de adecuación do marco legal xeral
as peculiaridade dos sectores artísticos non afecta tan só ao CDG nin se
circunscribe ao marco galego. Outras institucións autonómicas e tamén o
Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales do que dependen o Centro
Dramático Nacional e a Compañía de Teatro Clásico entre outros tamén os están
a sufrir.
Debido a evidencia dos problemas, o 13 de decembro de 2018 na reunión anual
do Consejo Estatal de las Artes Escénicas e de la Música, o ministro de Cultura
fixo públicas unha serie de medidas importantes para as artes escénicas
motivadas pola necesidade de levar a cabo cambios urxentes das políticas
culturais adaptadas aos novos tempos entre as que destaca a elaboración dunha
nova lei de funcionamento para o INAEM, porque como dixo o ministro, se non
queremos afogar a cultura debemos garantir marcos específicos xa que as
dinámicas, necesidades e procedementos dos sector cultural son diferentes aos
doutros sectores.
Sorprendentemente, nesta importante reunión do Consejo Estatal de las Artes
Escénicas y de la Música, Galicia non estaba presente nin a través da
Consellería de Cultura nin da Agadic. Unha ausencia que cremos debe ser
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explicada porque os temas tratados interesan a todos, ao igual que as posibles
solucións.
Os socialistas cremos que xa é hora de que a Consellería de Cultura adopte as
solucións necesarias de acordo co sector para que o CDG teña as ferramentas
necesarias para poder cumprir o seu importante papel dentro da cultura do noso
pais e remate con esta situación de esmorecemento.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a iniciar, en colaboración cos
representantes de todos os sectores teatrais, un proceso de elaboración dun novo
marco legal que o dote de unha autonomía real e das ferramentas necesarias para
romper os desaxustes entre os marcos legais e o normal funcionamento das
institución públicas de creación artística, tal como se está a facer a nivel estatal
co INAEM.”
Pazo do Parlamento, 04 de abril de 2019

Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Manuel Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/04/2019 16:31:43
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/04/2019 16:31:51
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/04/2019 16:31:57
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Ánxeles
Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Pleno, relativa ao uso do galego nas entidades bancarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Mesa pola Normalización Lingüística vén de publicar un informe titulado “O
uso do galego nas páxinas web das entidades bancarias”, no que analiza “como
empregan os diferentes bancos o galego nas súas páxinas web, aplicacións e
caixeiros”. O obxectivo do documento é expoñer “se as galegas e os galegos
poden desempeñar as súas actividades financeiras no seu propio idioma, tal e
como debería garantir a lei e como ocorre con outros idiomas oficiais do Estado”.

A lexislación é ben clara ao respecto. No punto 3 do artigo 5 do Estatuto de
Autonomía lese:
“Os poderes públicos de Galicia garantirán o usos normal e oficial dos
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dous idiomas e potenciarán a utilización do galego en todas as ordes da
vida pública, cultural e informativa, e disporán dos medios necesarios para
facilitar o seu coñecemento”.

A disposición adicional sexta da Lei 1/2010 de comercio di:
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“Os prestadores de servizos que operen no territorio da Comunidade
Autónoma de Galiza, con independencia do lugar de establecemento
orixinario, deberán respectar o marco legal vixente en materia lingüística,
especialmente a partir da Lei 3/1985, do 15 de xuño, de normalización
lingüística, con arranxo ao disposto no apartado 4 do artigo 1 da Directiva
2006/123/CE, do Parlamento europeo e do Consello, de 12 de decembro
de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.
Para estes efectos, favorecerán a normalización progresiva do uso do
galego na prestación dos seus servizos e deberán ofrecer aos seus
destinatarios a posibilidade de manter a comunicación oral e escrita na
lingua galega”.

Pola súa banda, a Lei galega de comercio 2/2012, do 28 de marzo, establece que:
“Os consumidores, nas súas relacións de consumo, teñen dereito a usar
calquera das linguas oficiais da comunidade autónoma de Galiza, sempre e
cando a contratación se realizase ou o consentimento se manifestase no
territorio da comunidade autónoma de Galiza, así como nos supostos de
publicidade, ofertas, promocións ou comunicacións comerciais recibidas
en Galiza”.
Atendendo aos datos que achega o informe da Mesa, é claro que na práctica “non
se garante o exercicio pleno do dereito a usar o galego recibindo na mesma
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lingua todo tipo de información for na sinalización ou na atención oral e escrita”.
De feito, nin un só banco “permite materialmente o seu exercicio ao non se
establecer o deber da empresa de corresponder ese dereito de forma activa
utilizando a lingua elixida pola usuaria ou usuario que, en numerosos casos, se ve
obrigado a cambiar de lingua se non é comprendido por persoal da empresa e no
que atinxe á documentación formal da relación comercial vese compelido a non
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poder formalizala en lingua galega, pola falta de dispoñibilidade, con carácter
ordinario, de modelos contractuais e formularios na lingua propia”.

Que se vulnere o dereito a ser atendido na lingua propia é moi grave, pero é aínda
peor nos casos nos que as empresas bancarias desfrutan dun convenio público co
Goberno da Xunta de Galicia. “Baixo o nome de entidades financeiras
colaboradoras, agrúpanse un grupo de bancos que gozan de exclusividade ao que
as persoas usuarias deben acudir para realizar determinados trámites como
ferramenta vehicular para a realización de actividades obrigatorias e necesarias
como o pagamento de taxas universitarias, sancións administrativas, e diversas
taxas por servizos públicos administrativos, venda de bens etc”.
Das 14 entidades bancarias que teñen un convenio coa Xunta, só catro “ofrecen
os servizos web en galego. De forma que aos galegos impónselles a obriga de
realizar os trámites obrigatorios e públicos en español sen opción en galego, a
pesar de pagaren taxas e prezos á Xunta”. Así, o Goberno non é quen de facer
cumprir a Lei nin sequera nos bancos que se benefician do seu respaldo.
No que respecta a internet, a cousa non mellora, xa que “tan só o 33,33% das
entidades garante o uso do galego na web, unha porcentaxe menor que o de
linguas non oficiais como o inglés, que está presente no 42% dos casos”.
Desta maneira, malia que a “posibilidade de desenvolvermos unha vida plena en
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galego é condición esencial para a normalización lingüística, que a Xunta de
Galiza ten o deber de impulsar e fomentar” e a pesar de que os “poderes públicos
galegos teñen a obriga legal de combater a falsa naturalidade do tratamento do
galego como lingua estranxeira na súa propia nación”, a realidade é que o
Goberno galego está lonxe de satisfacer os dereitos lingüísticos da cidadanía.
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Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a adoptar as medidas lexislativas
oportunas para que os bancos, e, particularmente, os bancos que teñan convenios
co Goberno, garantan o dereito de poder empregar o galego e poder ser atendido
en galego.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputadas do G.P. de En Marea.
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/04/2019
16:42:31

Luca Chao Pérez na data 04/04/2019 16:42:39
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Pleno.
Exposición de motivos
A empresa Naturgy vén de comezar as obras do proxecto de instalación do
Parque Eólico de Mouriños, no Concello de Cabana de Bergantiños.
Tal e como era previsible ditas obras están a provocar danos irreparables no
patrimonio e, a nivel paisaxístico, destruíndo formacións rochosas, penedos
singulares, coas voaduras e explanacións que se están a facer para levar a cabo as
bases dos aeroxeneradores e a apertura de pistas, como se pode observar nas
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imaxes.
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As imaxes mostran a gran afección que para o patrimonio natural e cultural e
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para a paisaxe teñen as obras.
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O proxecto do parque eólico Mouriños foi aprobado definitivamente en outubro
de 2018 como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como das
disposicións normativas contidas no mencionado proxecto. Resolución do 5 de
outubro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, publica o Acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 4 de outubro de 2018.

Forma parte dun modelo de desenvolvemento eólico que espolia os recursos e é
insensible cos impactos que produce.
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A Serra do Gontón é un dos últimos paraísos naturais que quedan intactos na
Costa da Morte.
O Pico de Sinde destaca na fermosa paisaxe e, próxima ao esteiro do río Anllóns,
a área afectada polo parque eólico Mouriños encerra unha biodiversidade e unha
riqueza paisaxística espectacular.
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Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a paralizar cautelarmente as obras
na Serra do Gontón do proxecto do Parque eólico de Mouriños, e garantir que se
cumpre co proxecto aprobado e non se dana o patrimonio natural da serra.
Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Vicevoceiro e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 04/04/2019 17:12:46
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Marcos Cal Ogando na data 04/04/2019 17:12:57
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Ánxeles
Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, creado polo Real
Decreto 497/2010, de 30 de abril de 2010, ten como cometido principal
favorecer a comunicación, cooperación e intercambio de opinións no ámbito
das artes escénicas e musicais e dar canle ás peticións e propostas do sector nas
súas relacións coa Administración Xeral do Estado, permitindo recoller as
recomendacións dos principais axentes e destinatarios das políticas culturais, e
facilitando a definición participativa das prioridades nestes ámbitos artísticos.
Entre os membros hai representantes de asociacións e organizacións do sector
de ámbito estatal, representantes da administración estatal, autonómica e local
e unha serie de vogais nomeados polo Ministerio, a proposta do INAEM, entre
persoas de recoñecido prestixio, experiencia ou especiais coñecementos
técnicos.
O día 13 de decembro tivo lugar no Ministerio de Cultura a reunión anual do

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
REXISTROOoELGRSB04
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Consejo Estatal, na que se fixo balance do ano 2018 e se presentaron as liñas de
actuación para o 2019. Fixéronse tamén públicas unha serie de medidas
importantes para a cultura escénica, como cambios urxentes das políticas
culturais. Compre salientar o anuncio da elaboración dunha nova Lei de
funcionamento para o INAEM. Galicia institucionalmente non estivo presente.
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Non asistiu ninguén da Consellería de Cultura, nin da AGADIC. Foi a única
CCAA sen representación.

Tamén se considera importante ( como nos traslada un dos vocais experto do
Consejo Artístico de Teatro, da Comisión executiva e do Consejo de Estado de
Música e Artes Escénicas), que “para favorecer o fluído e lóxico mecanismo
deste sector, encaixar o funcionamento e a consolidación pública da produción,
creación e distribución das actividades escénicas no marco do sector público,
basicamente no disposto na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público. Fórmulas como S.A., convenios de colaboración ou calquera
outra medida, deben estar en sintonía co apoio do servizo público de calidade,
transparente e diverso que prestan unidades de produción e que teñen ademais a
responsabilidade da representatividade e da imaxe de calidade dun país, como
son en Galicia, O CDG ou o CCG.

No Parlamento de Galicia presentouse hai dous anos un Anteproxecto de Lei de
Artes Escénicas que foi esquecido ata o momento actual. Mentres tanto o CDG
esmorece, a Rede dilúese, O Centro Coreográfico mantén a inercia e a precaria e
dispersa actividade escénica subsiste en base ás subvencións recortadas nos
últimos nove anos, única xestión de política escénica en Galicia. Os responsables
seguen a ser os mesmos.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
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Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a iniciar procedementos análogos
para dinamizar o sector das Artes Escénicas e adaptar a Lei á realidade galega.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.
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Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputadas do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/04/2019 17:48:25

Luca Chao Pérez na data 04/04/2019 17:48:33
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Luis Villares Naveira na data 04/04/2019 17:48:38
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu portavoz, e
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante
esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O artigo 125 da Constitución española de 1978 dispón a participación da
cidadanía na institución do xurado como un dereito, sendo ademais unha obriga
dende que así se estableceu na lei orgánica do xurado de 22 de maio de 1995. A
ninguén se lle escapa que participar nun xurado supón unha obriga que xera
presión aos 11 cidadáns legos en Dereito (9 titulares e 2 suplentes) que deben
exercer esta función cando son seleccionados e posteriormente elixidos.
Nestes días, celebrouse na Sección 2ª da Audiencia Provincial de Pontevedra o
coñecido como “crime da rozadora” e os cidadáns xurados que participaron
tiveron que estar 2 días enteiros deliberando (incomunicados, polo tanto) para
chegar a un veredicto. O que ocorreu foi que a Dirección Xeral de Xustiza do
Goberno da Xunta de Galicia (que así o vén facendo dende que Feijóo é
presidente) non dotou dos medios necesarios ás persoas formaron parte do xurado
popular: nin botellas de auga nas horas que duraron as sesións de deliberación,
nin comida “decente”, nin cea (tiveron que ir cear a unha bocatería, escoltados
pola Policía Nacional), nin habitacións dispoñibles á hora que saíron da
Audiencia.
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É dicir, unha absoluta imprevisión, pese a que a Dirección Xeral de Xustiza ten
coñecemento de que vai haber sorteo de xurados 2 ou 3 meses antes de que
comecen os xuízos, imprevisión que tivo que solucionar o persoal adscrito á
Sección 2ª da Audiencia Provincial. Hai anos, era persoal da Xunta de Galicia
quen xestionaba este tipo de trámites, pero hai anos que se ten desentendido a
Dirección Xeral de Xustiza e, polo tanto, o conselleiro de Xustiza, o señor Rueda.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, con relación á intendencia
relacionada cos cidadáns xurados que participan nos xuízos con xurado popular
nas audiencias provinciais de Galicia, a nomear unha persoa responsable de
xestionar todos os trámites relacionados coa dita intendencia para as audiencias
provinciais das catro provincias e as seccións das mesmas nas cidades de Vigo e
Santiago de Compostela.

Pazo do Parlamento, 04 de abril de 2019
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/04/2019 18:00:22
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/04/2019 18:00:28
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 04/04/2019 18:00:33
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/04/2019 18:00:35
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de EN MAREA, por iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate en Pleno, relativa á elaboración dos informes sobre o impacto das obras
que afectan a bens patrimoniais

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 25 de marzo o DOG publicaba a resolución do 28 de febreiro de 2019,
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pola que se dá publicidade a unha
encomenda de xestión ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A.,
unha nova externalización de parte do servizo de elaboración dos informes sobre
o impacto das obras que afectan a bens do patrimonio cultural e á súa contorna de
protección.
Unha encomenda de 148.264,87 € cunha duración de catro meses e carácter
retroactivo a inicios de marzo, malia saír publicado case a finais dese mes. O que
supón, como denuncia a CIG unha artimaña coa que a Xunta pretende dar visos
de legalidade ao traballo que TRAGSATEC veu desenvolvendo para a Dirección
Xeral de Patrimonio entre xaneiro e marzo, logo de ter rematado a vixencia dun
primeiro contrato en decembro.
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Encomenda que supón que o persoal da empresa pública Tragsatec, que non ten
entre os seus obxectivos a valoración das obras que afectan sobre o patrimonio
cultural, se encargue da emisión de informes técnicos que debería realizar o
persoal propio da Consellería o que implica mesmo o traslado dos propios
informes.
Externalización que seguramente ven forzada, tamén, pola falta de persoal toda
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vez que Dirección Xeral de Patrimonio que xa carecía de persoal suficiente para
sacar adiante os expedientes, non aumentou o número de arqueólogas e
arquitectas, chegando mesmo "ao esperpento de que prazas creadas na relación
de postos de traballo da Consellería están vacantes, sen ocupar por persoa
ningunha. Como resultado, os atrasos na emisión das resolucións de autorización
son enormes, co conseguinte malestar na cidadanía".

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de galicia a cubrir as prazas vacantes na
propia Dirección Xeral de Patrimonio e crear

as prazas necesarias neste

departamento para garantir a tutela do patrimonio cultural por parte do persoal
propio da Consellería.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.
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Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 04/04/2019 18:11:56

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/04/2019 18:12:03
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Luis Villares Naveira na data 04/04/2019 18:12:09

156452

Mesa do 8.04.2019
A Mesa acorda admitila a trámite coa sustitución no
punto 2 da parte resolutoria da expresión “Demandar
do Goberno central....” por “Instar á Xunta de Galicia
a demandar do Goberno central...”

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Reiteradamente desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado
reiteradamente a delicada situación do río Támega en Ourense. Así mesmo, témonos
feito eco tanto dos incumprimentos como danos en múltiples aspectos (ambiental,
viario, etc) das obras do AVE e das deficiencias de que a xestión e actuación de boa
parte dos nosos ríos pertenza ao goberno central, nomeadamente nas comarcas
aglutinadas baixo a distribución provincial de Ourense.
Unha vez máis, o pasado martes 8 de maio, e non é a primeira, conforme consta
por denuncias públicas feitas xa non pola organización nacionalista, senón tamén por
colectivos de defensa do medio ambiente o territorio, produciuse novamente unha
CSV: zzHM42dLQ7
BOPGDSPGmzRVwwX5c4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

vertedura que afectou ao Támega. Sen ir máis lonxe, foi xa no ano 2013 cando ADEGA,
Asociación para Defensa Ecolóxica de Galiza, presentou reclamacións ao respecto.
Na data referida produciuse unha nova vertedura ao río Cabras, afluente do
Támega. Vertedura que a todas luces parece ser procedente das obras do AVE. Neste
sentido, cómpre recordar que a maioría das verteduras prodúcense cando teñen lugar
1
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treboadas ou choivas intensas na zona, o cal parece indicar algún tipo de carencia canto
ás medidas de prevención e contención. Máis aínda, existe a sospeita de que a
concorrencia deste tipo de condicións climáticas pode ter sido aproveitada para baleirar
balsas con depósitos e que podería explicar a observancia de presunta contaminación
producida por lodos xa que as augas presentan unha cor grisácea ou marrón.
Hai que engadir que boa parte do territorio potencialmente afectado por estas
verteduras ten diversos graos e figuras de protección como a propia Rede Natura. Máis
aínda, segundo lle foi

transmitido a este Grupo Parlamentar, no ano 2015 ADEGA

realizou unha analítica na que se detectou a presenza de metais pesados.
Cómpre recordar que após a nova vertedura do 8 de maio que chegou a ser
visíbel no paso do Támega por Verín, as autoridades do Concello de Verín
desenvolveron unha serie de actuacións de vixiliancia e posta en común na procura
dunha solución. Así mesmo, a Mancomunidade sumouse a esta vontade. Porén, alén da
implicación municipal, desde o Bloque Nacionalista Galego, á luz destas cuestións,
consideramos que a Xunta de Galiza e a Consellaría competente debe centrar esforzos
nesta cuestión e deixar de ignonar un problema ambiental potencialmente grave que
mesmo pode ter repercusións na saúde pública.
Finalmente, cómpre recordar tamén a distorsión que supón na xestión e nos usos
do Támega, tanto por parte da veciñanza como do tecido asociativo como dos termos
municipais, a anomalía de non pertencer a unha institución galega. Das catro bacías
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existentes en Galiza, a Xunta de Galiza só conta con competencias exclusivas na bacía
hidrográfica Galicia-Costa. A Demarcación Hidrográfica do Douro é de xestión
exclusiva do goberno central.

2
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza acorda:
1. Instar á Xunta de Galiza a iniciar un estudo e investigación propia sobre as
condicións ambientais e sanitarias do río Támega e afluentes a respecto do impacto das
obras que o AVE ou algún tipo de industria puideran estar a ter no mesmo. Con base a
este estudo promoverase un Plan de Restauración Integral a consensuar cos municipios
implicados e co goberno central en canto a bacía sexa de xestión estatal.
2. Demandar do goberno central o traspaso das competencias da Demarcación
Hidrográfica do Douro.”

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019

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

Noa Presas Bergantiños na data 01/04/2019 12:53:56

María Montserrat Prado Cores na data 01/04/2019 12:54:02

Ana Pontón Mondelo na data 01/04/2019 12:54:03

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/04/2019 12:54:05

Olalla Rodil Fernández na data 01/04/2019 12:54:07
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Xosé Luis Bará Torres na data 01/04/2019 12:54:09
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, Julio Torrado
Quintela e Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
O Concello de Moaña leva tempo implicado na demanda e consecución dun
centro de saúde que cubra as necesidades do municipio.
Os antecedentes e pasos dados ata o momento son os seguintes:
 7/09/17 remítese desde o Concello ao conselleiro de Sanidade a ficha do
PXOM na que se inclúe o solo reservado para o centro de saúde.
 27/07/18 recíbese a proposta de convenio entre a Consellería de Sanidade e
o Concello para construír o novo centro de saúde e tamén o estudo de
necesidades, apreciando unha diferencia notable nos metros de parcela
esixidos.
 3/08/18 faise unha consulta á consellería solicitando unha aclaración sobre
a superficie necesaria para o centro de saúde.
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 14/08/18 recíbese resposta da Consellería indicando que para a superficie
en planta do edificio bastaban con 1550 metros cadrados.
 7/09/18 recíbese comunicación da Consellería solicitando información
sobre se se van por os terreos a disposición, para incluír xa nos seus
orzamentos do 2019 unha partida orzamentaria para o centro de saúde de
Moaña.
 14/09/18 asínase un acordo coas persoas propietarias de Sisalde para
realizar os trámites oportunos que permitan desenvolver e urbanizar o
ámbito.
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 21/09/18 respóndase á consulta da Consellería a respecto dos orzamentos
nos seguintes termos:
“1º Pechado un acordo cos propietarios e propietarias do ámbito urbanístico
no que existe solo reservado para dotación sanitaria, segundo a ficha incluída
no Plan Xeral de Ordenación Municipal que xa fora remitida por correo
electrónico ao Conselleiro de Sanidade o 7 de setembro de 2017,
comprácenos comunicarlle que estaremos en condicións de por os terreos a
súa disposición para a construción do novo centro de saúde unha vez
finalizada a tramitación urbanística ordinaria, na que nalgúns dos trámites
dependeremos de informes que deberán ser elaborados por distintos servizos
da Xunta de Galiza.
2º Esta disposición dos terreos para a construción dun novo centro de saúde
en Moaña, farase de acordo coa a ficha incluída no Plan Xeral de Ordenación
Municipal que xa fora remitida por correo electrónico ao Conselleiro de
Sanidade o 7 de setembro de 2017 e cumprindo as condicións establecidas por
esa Dirección Xeral en escrito remitido a este concello en data 14/08/2018
(Rexistro de saída 15447/RX 1200037) en resposta á solicitude de aclaración
realizada con data 3 de agosto na que se especifica a necesidade de dispor de
“1.550 metros cadrados de terreo ocupado polo edificio”.
 25/09/2018 reunión da Mesa da Sanidade adóptase o acordo: solicitar
reunión para pechar o texto definitivo do convenio a asinar.
 28/09/2018 recíbese no concello a chamada desde a Dirección de
Recursos Económicos do Sergas para convocalos á dita reunión o venres
día 5 de outubro, reunión na que se aclara a superficie da parcela e a súa
edificabilidade, solicitando o envío da certificación urbanística da
mesma.
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 08/10/2018 remítese á certificación urbanística da parcela ao Sergas.
Este solicita que se lle fagan algunhas aclaracións.
 O 24/10/2018 remítese a unha segunda certificación urbanística
realizada polo arquitecto xunto cun oficio no que se especifica:
“En relación ao seu escrito do 18.10.18, achégolle nova certificación sobre a
situación urbanística da parcela na que se reflicte, entre outros extremos, que
a súa edificabilidade é de 7.750,76 m2; e que en uso asistencial non existen
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esixencias mínimas de número de prazas de aparcamento. Polo tanto, os
metros cadrados de edificabilidade de parcela recollidos no Plan de
Necesidades están dabondo cubertos…
 26/11/2018 recíbese no Concello o borrador de convenio de
colaboración entre o Sergas e o Concello para a construción do centro de
saúde.
Na cláusula segunda do propio convenio recolle no segundo parágrafo o
seguinte:
“En canto a se houbera nalgún intre, necesidade de esixencia dun número de
prazas de aparcamento, estas se considerarán sempre fóra da necesidade
inicial de 3.100 metros cadrados de edificabilidade. Debendo ser o Concello
quen facilite as prazas de aparcamento que puideran esixirse no futuro”
 06/02/2019 remítense á Dirección de RR. EE. do SERGAS unha
solicitude de modificación do dito borrador de convenio en base ás
conclusións do informe redactado polo secretario. Este informe foi
enviado xunto co da valoración da parcela emitido polo arquitecto
municipal. No escrito de remisión dábase traslado do que se solicitaba
modificar:
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“En relación ao seu escrito do 22.11.18, achégolle informe da Secretaría
Municipal sobre o borrador de convenio proposto pola súa parte, a respecto
do mesmo hai dúas cláusulas sobre as que que queremos propoñer
modificacións na liña das conclusións do dito informe que se lles adxunta.
A primeira cuestión que cabe modificar no texto de convenio proposto é na
cláusula segunda, na que se refiren a unha parcela de 3.100m2 de superficie
cando a parcela que o Concello vai por a disposición é de 2.066,87m2, cunha
capacidade en edificabilidade de 7.750,76m2 polo que supera con moito os
requisitos que nos solicitan, ademais, en uso asistencial non existen esixencias
mínimas de número de prazas de aparcamento. Polo tanto, os metros cadrados
de edificabilidade de parcela recollidos no Plan de Necesidades están
dabondo cubertos.
A segunda cuestión que compre modificar é na cláusula primeira:
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“Primeira. O obxecto do presente convenio é establecer a colaboración entre
o Servizo Galego de saúde e o Concello de Moaña para a construción dun
novo centro de saúde no Concello, de acordo ao Plan de Necesidades de
Atención Primaria de Cangas-Moaña.” Desde o Concello, e tal e como advirte
o secretario no seu informe, non podemos aceptar que a construción do centro
de saúde se
vincule ao “Plan de Necesidades de Atención Primaria de
Cangas-Moaña”, xa que este estudo propón a diminución da carteira de
servizos que se prestan na actualidade na nosa vila, ao suprimir os servizos
de urxencias (PAC) e de odontoloxía, e polo tanto, a construción do dito
centro non estaría redundando nun beneficio para a nosa veciñanza, o que
imposibilitaría que o Concello de Moaña puidese ceder libre e gratuitamente
a dita parcela. Por
todo isto solicitamos que a cláusula primeira quede
redactada da seguinte maneira: “Primeira. O obxecto do presente convenio é
establecer a colaboración entre o Servizo Galego de saúde e o Concello de
Moaña para a construción dun centro de saúde no dito Concello.
Por todo o anterior e tendo en conta o informe do secretario deste Concello
que se lles remite, teñan a ben corrixir o dito borrador, coa finalidade de
concretar a sinatura do mesmo o antes posible.”
 O 27/04/2019 recíbese a resposta da Directora de RR. EE. do Sergas
sobre a proposta de modificación do convenio:
Ao respecto do que se recolle nesta resposta compre aclarar cada punto:
* O potencial crecemento futuro e a posibilidade de adaptación a
modificacións do centro de saúde.
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“En relación a primeira cuestión sobre a cláusula segunda do convenio, onde
solicítase unha parcela de 3.100 m2 que corresponderían á superficie a
ocupar pola edificación (excluíndo aparcamento e urbanización), debemos
informar que o tamaño da parcela é clave para non hipotecar o futuro do
Centro de Saúde coartando o potencial crecemento a a posibilidade de
adaptación a modificacións dos centros de saúde.”
Este punto da resposta contradí o punto 4.1.1.5 “Proyecciones demográficas”
do Estudo de Necesidades Sanitarias de Atención Primaria redactado por
Gesmédica; xa que formula un decrecemento do 5,19 % para Moaña. Polo que
se pode deducir que o crecemento vexetativo de Moaña varía para o Sergas en
función do seus intereses.
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* As facilidades de mobilidade e de accesibilidade das persoas usuarias
nunha construción horizontal.
“A tendencia xeral, é a de tentar realizar os Centros de Saúde de forma ideal
nas menos plantas posibles, ou integramente en planta baixa, para favorecer
a accesibilidade a persoas con mobilidade reducida e de maior idade
evitando así o uso de medios mecánicos (ascensores ou salva escaleiras).
Polo que a parcela proposta polo Concello de 2.066,87 metros cadrados
pero con unha edificabilidade de 7.750,76 metros cadrados suporía que o
centro de saúde debería desenvolverse en altura.”
* A prestación dun aparcamento na propia parcela en beneficio de
persoas usuarias e das profesionais.
Este aspecto xa fora contestado no informe emitido polo Arquitecto Municipal
de data 23/10/2018 e que foi remitido ao Sergas, no que se recollía
literalmente:
Sotos.- Non computan edificabilidade sendo o uso posible, garaxes, rochos e
cuartos de instalación.
Prazas de aparcamento.- En uso asistencial público non existen esixencias
mínimas de número de prazas.
5.-No linde noroeste resérvase un espazo libre de cesión ao municipio de
1.062,28m2, no que o 10% pode ser destinado directamente a aparcamentos
sobre superficie, podendo ser destinado o 100% do subsolo a aparcamento
público, segundo dita o propio PXOM.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta
a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Asinar coa máxima urxencia un convenio co concello de Moaña que
recolla a construción dun novo centro de saúde na parcela reservada no
PXOM na zona de Sixalde de 2.066,87 metros cadrados, e que polos
parámetros urbanísticos vixentes permite unha edificabilidade de
7.750,76 metros cadrados segundo certifica o arquitecto municipal.
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2. Garantir a correcta cobertura de profesionais no servizo de Atención
Primaria de Moaña, para manter a maior calidade asistencial posible.

Pazo do Parlamento, 28 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 29/03/2019 10:25:41
Julio Torrado Quintela na data 29/03/2019 10:25:48
Noela Blanco Rodríguez na data 29/03/2019 10:25:53
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/03/2019 10:25:57
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Marcos Cal Ogando e da súa deputada Julia Torregrosa
Sañudo, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2.ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 5 de marzo de 2019 foi publicada no BOE o Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de
marzo, de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer.
Entre outros aspectos en dito RDL recolle unha demanda dende hai tempo
reclamada por En Marea e que é recollida no título IV.
Nel recóllense as medidas en materia económica e fiscal, e inclúe en primeiro
lugar a modificación do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, no que ten que ver
co Imposto sobre Bens Inmobles.
Modifícase a regulación do recargo previsto para os inmobles de uso residencial
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desocupados con carácter permanente, mediante a súa remisión á correspondente
normativa sectorial de vivenda, autonómica ou estatal, con rango de lei, ao
obxecto de que poida ser aplicado polos concellos mediante a aprobación da
correspondente ordenanza fiscal.
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Di así:
“O apartado 4 do artigo 72 queda redactado nos seguintes termos: «4. Dentro dos
límites resultantes do disposto nos apartados anteriores, os concellos poderán
establecer, para os bens inmobles urbanos, excluídos os de uso residencial, tipos
diferenciados atendendo aos usos establecidos na normativa catastral para a
valoración das construcións. Cando os inmobles teñan atribuídos varios usos
aplicarase o tipo correspondente ao uso da edificación ou dependencia principal.
Devanditos tipos só poderán aplicarse, como máximo, ao 10 por cento dos bens
inmobles urbanos do termo municipal que, para cada uso, teña maior valor
catastral, a cuxo efecto a ordenanza fiscal do imposto sinalará o correspondente
limiar de valor para todos ou cada un dos usos, a partir do cal serán de aplicación
os tipos incrementados. Tratándose de inmobles de uso residencial que se atopen
desocupados con carácter permanente, os concellos poderán esixir unha recarga
de ata o 50 por cento da cota líquida do imposto. Dentro deste límite, os
concellos poderán determinar mediante ordenanza fiscal unha única recarga ou
varios en función da duración do período de desocupación do inmoble. A
recarga, que se esixirá aos suxeitos pasivos deste tributo, devengarase o 31 de
decembro e liquidarase anualmente polos concellos, unha vez constatada a
desocupación do inmoble en tal data, xuntamente co acto administrativo polo que
esta se declare. A estes efectos terá a consideración de inmoble desocupado con
carácter permanente aquel que permaneza desocupado de acordo co que se
estableza na correspondente normativa sectorial de vivenda, autonómica ou
estatal, con rango de lei, e conforme aos requisitos, medios de proba e
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procedemento que estableza a ordenanza fiscal. En todo caso, a declaración
municipal como inmoble desocupado con carácter permanente esixirá a previa
audiencia do suxeito pasivo e a acreditación polo Concello dos indicios de
desocupación, a regular na devandita ordenanza, dentro dos cales poderán figurar
os relativos aos datos do padrón municipal, así como os consumos de servizos de
subministración.»
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Como a propia lei mandata e como é necesario para que os concellos que así o
decidan poidan utilizar este instrumento legal para gravar a especulación
inmobiliaria axudando a mobilizar a vivenda baleira, compre modificar a Lei
8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia definindo o concepto de vivenda
baleira.
Tamén se introduce a translación lexislativa do dereito ao tanteo e retracto das
vivendas con arrendatarios.
«7. Non haberá lugar aos dereitos de tanteo ou retracto cando a vivenda
arrendada se venda conxuntamente coas restantes viviendas ou locais propiedade
do arrendador que formen parte dun mesmo inmoble nin tampouco cando se
vendan de forma conxunta por distintos propietarios a un mesmo comprador a
totalidade dos pisos e locais do inmoble. En tales casos, a lexislación sobre
vivenda poderá establecer o dereito de tanteo e retracto, respecto da totalidade do
inmoble, en favor do órgano que designe a Administración competente en
materia de vivenda, resultando de aplicación o disposto nos apartados anteriores
a aos efectos da notificación e do exercicio de tales dereitos.
Se no inmoble só existira unha vivenda, o arrendatario terá os dereitos de tanteo e
retracto previstos neste artigo.»
A translación á lexislación galega pode crear un instrumento útil para que dende
as administracións se poida actuar na defensa da estabilidade dos arrendatarios.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a modificar a Lei de 8/2012, de 29
de xuño, de vivenda de Galiza aos efectos de regular a delimitación de vivenda
baleira e o establecemento do dereito a tanteo e retracto no seguinte senso:
a) A efectos de aplicación do recargo por parte dos concellos no cobro do
Imposto de Bens Inmobles terá a consideración de vivenda desocupada aquela
que, en condicións legais e materiais para poder ser ocupada como uso
residencial privado e non afecta a actividade económica, permaneza en situación
de desocupada de forma continuada durante un tempo superior a 1 ano ou a 22
meses, alternos ou continuos, nun período de 2 anos, salvo que o suxeito pasivo
poida motivadamente xustificar a súa non ocupación, por razóns laborais, de
conciliación familiar, de saúde, dependencia, emerxencia social, e de acordo cos
requisitos, medios de proba e procedemento que estableza a Ordenanza
municipal correspondente. En todo caso, a declaración municipal como vivenda
desocupada esixirá a previa audiencia do suxeito pasivo e a acreditación polo
Concello dos indicios de desocupación, a regular na Ordenanza, dentro dos cales
poderán figurar os relativos aos datos do padrón municipal así como os
consumos de servizos (auga, electricidade, etc.). As Ordenanzas poderán regular
a aplicación da recarga correspondente a aquelas vivendas que consten como
desocupadas no Censo de Vivendas Baleiras e, sempre que, en calquera caso, se
cumpran as esixencias e requisitos contidos neste apartado.
b) Cando unha vivenda arrendada se venda conxuntamente coas restantes
viviendas ou locais propiedade do arrendador que formen parte dun mesmo
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inmoble ou cando se vendan de forma conxunta por distintos propietarios a un
mesmo comprador a totalidade dos pisos e locais do inmoble, establecerase o
dereito de tanteo e retracto, respecto á totalidade do inmoble, en favor do órgano
competente en materia de vivenda.
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Se no inmoble só existira unha vivenda, o arrendatario terá os dereitos de tanteo e
retracto previstos neste artigo.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Vicevoceiro do G.P. de En Marea
Marcos Cal Ogando
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 29/03/2019 11:05:02

Marcos Cal Ogando na data 29/03/2019 11:05:09
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Julia Torregrosa Sañudo na data 29/03/2019 11:05:18
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada
e dos seus deputados, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín Losada
Álvarez, José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 7ª.
A concesión de subvencións en Galicia está regulada na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia desenvolvida no Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, configurando o marco legal ao que se debe adaptar a
xestión das subvencións concedidas en Galicia.
Así, a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, no seu Capítulo II establece as
disposicións comúns ás subvencións públicas e indica que “os órganos da
administración que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter
previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións os obxectivos e
efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa
consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, e
supeditaranse, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade
orzamentaria” e o Decreto 11/2009 polo que se aproba o Regulamento da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que no seu capítulo II regula a
planificación e o contido dos ditos plans estratéxicos.
De igual xeito, o artigo 19.1 da Lei 9/2007 establece que “o procedemento
ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva”, e no seu punto 4 indícanse os casos nos que se poderán conceder
subvencións de forma directa, desenvolvendo no Capítulo III o procedemento de
concesión directa, que é regulado no Capítulo II do Decreto 11/2009.
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Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que:
1º) A Consellería do Medio Rural elabore e publique no prazo máximo de tres
meses o Plan estratéxico de subvencións da súa consellería, segundo establece a
Lei 9/2007, do 9 de xuño, de subvencións de Galicia.
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2º) Publique, no prazo máximo de tres meses, os criterios empregados pola
Consellería de Medio Rural para o establecemento de convenios cos concellos
galegos durante o exercicio 2018.

Pazo do Parlamento, 29 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 29/03/2019 12:49:38
Abel Fermín Losada Álvarez na data 29/03/2019 12:49:45
Jóse Manuel Pérez Seco na data 29/03/2019 12:49:53
Raúl Fernández Fernández na data 29/03/2019 12:50:01
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/03/2019 12:50:08
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil
Fernández, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª, relativa ás necesidades de
mellora da estrada autonómica OU-533 ao seu paso polo Concello de Viana do Bolo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A principal arteria do Concello de Viana do Bolo é a estrada OU-533 que o
atravesa. Trátase dunha estrada autonómica pertencente á Rede Primaria Básica da
Xunta de Galiza, unha vía que discorre integramente pola provincia de Ourense, unindo
A Rúa e A Gudiña (N-525).
Desde o Concello de Viana do Bolo téñense trasladado reiteradas necesidades de
mellora desta vía e da súa contorna. Mesmo hai xa case un ano, en xuño de 2018, o
alcalde Secundino Fernández mantiña unha entrevista coa Conselleira responsábel das
Infraestruturas do noso país. Porén, estas cuestións, que son menores para unha
consellaría de tal envergadura, continúan sen ser atendidas, polo que o Grupo
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Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego comprometeuse cos veciños e veciñas a
darlles traslado.
En primeiro lugar, cómpre recordar que un anaco do que era o trazado vello da
Ou-533 discorre neste momento polo que viría a ser parte do casco urbán, quedando un
parque infantil recentemente reformado entre a vía actual e a vella. Son arredor de 150
1
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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metros que pertencen aínda á Xunta de Galiza e que están nun estado lamentable,
inzado de buracos e fochancas que provocan caídas e incomodidades para viandantes e
vehículos, mesmo ocasionando pequenos danos. Cada vez o deterioro é meirande e esta
zona deixa de ser transitada, no lugar de ser un punto valorado e empregado para o
lecer. Polo tanto, o concello está disposto a asumir a titularidade mais reclama que,
loxicamente, primeiro sexa acondicionado.
Por outra banda, continuando uns metros en dirección ao IES Carlos Casares,
atopámonos como esta é unha zona reformada hai pouco tempo pero que precisaría un
engadido para mellorar a seguridade global da vía e en concreto da zona escolar. É
preciso aproveitar a amplitude da zona para instalar unha rotonda que permita tres
cuestións: minorar a velocidade, facilitar o xiro do bus escolar e incorporar en Viana do
Bolo un punto para poder cambiar de sentido o transporte pesado, xa que nestes
momentos non existen ningún e incrementa os riscos de seguridade. Así mesmo, un
pouco máis adiante, pasado o instituto e até xusto enfronte da gasolineira, discorre unha
vía de servizo que presenta moitos problemas, nomeadamente no inverno, que sería
preciso acondicionar minimamente para que tanto as persoas que pasan andando por aí
(antes facíano pola beira da estrada, algo moi perigoso) poidan facelo en condicións e
así mesmo sexa facilitado o acceso das e dos propietarios das casas desa franxa á súa
morada, facilitando o asentamento no rural.
Son todas estas cuestións demandas lóxicas, favorecedoras da habitabilidade e
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confortabilidade ao tempo que de seguridade e que non implicarían un gran orzamento
nin complexidade técnica.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a atender as demandas da
veciñanza e do Concello de Viana do Bolo respecto das melloras que precisa a estrada
autonómica OU-533 que une A Rúa e A Gudiña ao seu paso polo núcleo urbano, de
forma concreta:
1. Acondicionamento e, se procede, cesión ao Concello do tramo autonómico
pertencente ao trazado vello da OU-533 e que rodea o parque infantil.
2. Incorporación dunha rotonda na proximidade do IES Carlos Casares para
facilitar un punto para o xiro de grandes vehículos e que contribúa a minorar a
velocidade dos vehículos que descenden dirección A Gudiña.
3. Mellora e acondicionamento básico da vía de acceso que decorre entre o IES
e a gasolineira en paralelo á OU-533 do lado do IES.”

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
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Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 29/03/2019 12:50:42

María Montserrat Prado Cores na data 29/03/2019 12:50:47

Ana Pontón Mondelo na data 29/03/2019 12:50:48

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/03/2019 12:50:50

Olalla Rodil Fernández na data 29/03/2019 12:50:51
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/03/2019 12:50:52
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Gonzalo Trenor López, Martin Fernández Prado, Jaime
Castiñeira Broz, Diego Calvo Pouso, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias,
Julia Rodríguez Barreira e Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do
disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esta
Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2ª
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.

Exposición de motivos:
O cambio climático é unha realidade que se pode comprobar observando o medio que
nos rodea, unha realidade que está a afectar ao conxunto do planeta e que provoca
efectos negativos en elementos esenciais como a auga, un dos elementos más
valiosos para a vida humana.
En Galicia tamén se comezan a percibir os efectos do cambio climático, que presenta
indicios de modificar o réxime de choivas da nosa comunidade, dando lugar a períodos
de escaseza de auga. Nos últimos anos, os períodos de escaseza de precipitacións e,
derivado disto, a diminución dos recursos hídricos dispoñibles, a existencia de eventos
que poden reducir puntualmente a calidade da auga destinada a consumo humano ou
os efectos do cambio climático, puxeron de manifesto a existencia de situacións que
poden levar a que a garantía do abastecemento poida chegar a estar comprometida.
Desde este grupo parlamentario cremos que garantir a subministración de auga, en
cantidade e calidade adecuada, exixe unha necesaria coordinación entre todas as
administracións con competencias na materia. Debe haber unha resposta áxil, acertada
e coordinada por parte de todas las administracións competentes para poder
enfrontarnos aos cambios que, sen dúbida, se producirán.
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A Administración autonómica, a través do organismo Augas de Galicia xa elaborou o
Plan de Seca da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa, dotándose así dun
instrumento que permite á administración, ante un posible episodio concreto de seca, a
identificación, avaliación, seguimento, toma de decisións e posterior adopción de
medidas precisas de cara a minimizar os efectos adversos derivados desta situación.
Tamén se fai necesario que as administracións locais se doten de instrumentos
xurídicos adecuados para poder xestionar estes eventos de seca coa dilixencia e
eficacia que a súa propia natureza demanda. Porque estes plans de emerxencia de
abastecemento por risco de seca constitúen os instrumentos básicos de planificación
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das administracións públicas responsables dos sistemas de abastecemento urbano
para xestionar os posibles períodos de escaseza de precipitacións.
A este respecto, cómpre indicar que a lexislación vixente establece que as
administracións públicas responsables de sistemas de abastecemento urbano que
atendan, singular ou mancomunadamente, unha poboación igual ou superior a 20.000
habitantes deberán dispoñer dun Plan de emerxencia ante situacións de seca, que
deberá ter en conta as regras e medidas establecidas en base ao disposto na lei.
Aínda que a obriga se estableza para os grandes municipios, os pequenos concellos
tamén deberían contar con estes plans de emerxencia e deberían ter a opción de poder
elaborar o seu propio Plan de emerxencia ante situacións de seca, por si mesmas, ou
ben co apoio das Deputacións Provinciais correspondentes. Tendo en conta, ademais,
que no caso de que sexan elaborados polas Deputacións Provinciais, estes plans
poderían agrupar a dous ou máis sistemas de abastecemento urbano, co fin de
optimizar a dispoñibilidade dos recursos hídricos ante unha situación de escaseza de
precipitacións e problemas no abastecemento de auga.
Poder adoptar con seguridade decisións que nos dirixan cara a un uso máis racional da
auga, decisións tan cotiás como o rego de parques, o mantemento de campos de
fútbol, encher as piscinas públicas ou poder executar ou planificar a execución, a modo
de prevención, de obras menores hidráulicas como poden ser as melloras de tomas ou
pozos de sondaxe, é una tarefa que corresponde realizar ás administracións
responsables dos sistemas e da prestación dos servizos básicos do ciclo urbano da
auga. Unha prestación que lles corresponde realizar aos concellos conforme a unha
planificación de xestión coa que xa deberían contar e adoptando as medidas adicionais
necesarias na súa rede de cara a optimizar o sistema de abastecemento e evitar a
perda de auga en rede.
Por todo o exposto anteriormente, desde este grupo parlamentario formulamos a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
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“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1.- Demandar dos concellos a elaboración dos plans de emerxencia ante situacións de
seca e levar a cabo as actuacións necesarias na rede municipal de abastecemento ao
obxecto de solucionar os problemas existentes e evitar a perda de auga en rede, en
aras de estar mellor preparados ante posibles situacións de diminución dos recursos
hídricos dispoñibles.
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2.- Instar ás Deputacións Provinciais a que presten apoio a aqueles municipios que
carezan de recursos técnicos e económicos para a realización dos plans de
emerxencia ante situacións de seca.
4.- Prestar asesoramento e apoio cando así sexa requirido por parte das
administracións locais na elaboración dos seus respectivos plans de emerxencia ante
situacións de seca.
5.- Exercer un labor de coordinación entre os plans de emerxencia municipais e o Plan
de seca da demarcación hidrográfica Galicia Costa elaborado pola Administración
hidráulica galega”

Santiago de Compostela, 29 marzo de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 29/03/2019 13:37:08
Gonzalo Trenor López na data 29/03/2019 13:37:31
Martín Fernández Prado na data 29/03/2019 13:37:44
Jaime Castiñeira Broz na data 29/03/2019 13:39:00
Diego Calvo Pouso na data 29/03/2019 13:39:10
Jacobo Moreira Ferro na data 29/03/2019 13:39:42
Marta Novoa Iglesias na data 29/03/2019 13:39:57
María Julia Rodriguez Barreira na data 29/03/2019 13:40:10
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 29/03/2019 13:40:27
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela,
a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
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Os cambios actuais nos novos perfís dos nenos e nenas do sistema de protección
fan necesario seguir avanzando na consolidación das medidas de alternativa
familiar para os menores do sistema de protección, así como no apoio ás familias
como recurso activo do sistema de protección. Para iso é necesaria a atención
integral das necesidades físicas, afectivas e emocionais dos nenos e nenas do
sistema de protección galego, e poñer á súa disposición todos os recursos
públicos que favorezan o seu desenvolvemento e autonomía, así como apoiar a
todas aquelas familias galegas que, grazas á súa sensibilidade coa infancia,
responsabilízanse do coidado destes nenos e nenas e ofrécenlles o seu fogar.
Toda a lexislación tanto a nivel estatal como a autonómica establece a primacía
das medidas de alternativa familiar para todas aquelas persoas menores que se
atopan en situación de desprotección. A nivel estatal, a actual Lei 26/2015, do 28
de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia,
establece que nas actuacións de protección dos menores deben primar as medidas
familiares fronte ás residenciais, as estables fronte ás temporais, e as
consensuadas fronte ás impostas. Igualmente establece no art. 21.3 que “co fin de
favorecer que a vida do menor desenvólvase nunha contorna familiar, prevalecerá
a medida de acollemento familiar sobre a de acollemento residencial para
calquera menor, especialmente para menores de seis anos. Non se acordará o
acollemento residencial para menores de tres anos salvo en supostos de
imposibilidade, debidamente acreditada, de adoptar nese momento a medida de
acollemento familiar ou cando esta medida non conveña ao interese superior do
menor. Esta limitación para acordar o acollemento residencial aplicarase tamén
aos menores de seis anos no prazo máis breve posible. En todo caso, e con
carácter xeral, o acollemento residencial destes menores non terá unha duración
superior a tres meses”. Así mesmo, o Código Civil, no artigo 173 bis, tras a
modificación realizada pola mencionada lei, redefine as modalidades de
acollemento familiar en función da súa duración e obxectivos.
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Na nosa comunidade, con arranxo ao disposto nos artigos 15.1 e 16.2 da Lei
2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, e en aplicación dos principios
reitores da actuación dos poderes públicos no exercicio das funcións de atención
e protección á infancia e a adolescencia, para a adopción da medida de
acollemento especifícase que se dará prioridade á utilización do acollemento
familiar sobre o residencial.
O acollemento a menores en Galicia por familias que non gardan relación co
menor é actualmente o 45 % do total dos diferentes tipos de acollemento.
Un ou unha menor nun residencial custa á administración 1300 € a 1800 € ao
mes use ou non o servizo. Hai menores de 0-6 anos nestes residenciais, habendo
lista de espera de familias acolledoras.
A política social da Xunta non é favorecer o acollemento familiar senón dotar de
máis centros residenciais, a pesares de que o custo sexa 8 veces superior ao dunha
familia e as consecuencias para o neno e a nena desastrosas.
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Algunhas familias ademais están tendo problemas en relación ao dereito de
maternidade, paternidade e lactancia cando se teñen que facer cargo de
acollementos de urxencia, pois atópanse coa imposibilidade de ter acceso á
concesión de ditos permisos, causando graves prexuízos tanto para as familias
acolledoras como para os propios menores.
Cabe destacar nestes últimos anos, o incremento dos coñecidos tecnicamente
como MENA, que son aqueles nenos, nenas e adolescentes, menores de 18 anos,
de orixe estranxeira, que se atopan separados dos seus pais e nais, e que
tampouco están baixo o coidado de ningún outro adulto, unha circunstancia que
os sitúa automaticamente nunha situación de desamparo e de risco. En España
está maioritariamente asociado a menores procedentes dos países do Magreb e,
fundamentalmente, de Marrocos e Alxeria, aínda que tamén de Europa do Leste,
do África Subsahariana, de Siria…Entre os motivos que levan a estes menores a
saír sós dos seus países de orixe atopamos a pobreza, situacións de
desestruturación familiar e desprotección institucional, falla de oportunidades, a
guerra ou a violencia, catástrofes naturais e persecución e situacións de violación
xeneralizada dos dereitos humanos. Aínda que non é un fenómeno fácil de
cuantificar, os datos da memoria da Fiscalía de 2016, correspondente ao exercicio
de 2015, apuntaban á presenza de 3.660 menores de orixe estranxeira non
acompañados en España, e baixo a tutela das comunidades autónomas que son as
responsables da atención nos seus respectivos territorios e, cando se constata que
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un menor atópase en situación de desamparo, correspóndelles a tutela do mesmo
así como as medidas de protección necesarias para o seu garda.
En outubro de 2018 por primeira vez un Ministerio con competencias sobre a
infancia concedía unha subvención para a atención aos menores estranxeiros non
acompañados. O Goberno socialista de España puxo en marcha esta medida a
través da aprobación dun real decreto para financiar con 40 millóns de euros ás
comunidades autónomas, Ceuta e Melilla polo incremento do número de menores
estranxeiros non acompañados acollidos no ano 2018. Desta axuda que se destina
a sufragar a atención e acollida dos menores, así como, no seu caso, o seu
traslado entre comunidades autónomas, Galicia recibiu do Goberno de España un
total de 426.063,4 euros.
Dado o incremento do número de chegadas de menores nos últimos meses e
respondendo a razóns de interese público, social e humanitario, o Goberno
articulou estas axudas para colaborar no esforzo que realizan as comunidades
autónomas, Ceuta e Melilla. Con iso, o Goberno activou medidas de axuda
económica e impulsou a atención solidaria dos menores entre comunidades
autónomas ao obxecto de garantir as mellores condicións de atención.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Comprometerse, en colaboración co Goberno de España, a garantir o
liderato de Galicia en materia de traslado e tutela de nenos e nenas, e
adolescentes estranxeiros non acompañados entre comunidades autónomas,
a prol de promover a solidariedade e corresponsabilidade de todas as
autonomías, de maneira que se garanta a correcta atención e protección de
todos os nenos e nenas que cheguen ás fronteiras españolas, para o que
resulta igualmente necesaria a existencia dun sistema de información
actualizado e fiable.
2. Garantir a transparencia do sistema de protección a través da recompilación
homoxénea de datos, e a análise e difusión da información, por medio de
ferramentas coma as memorias estatísticas e orzamentarias.
3. Co obxectivo de que ao final da X lexislatura a porcentaxe de menores en
acollemento familiar sexa a lo menos do 80 por cento tomar entre outras, as
seguintes medidas:
3.1 Reforzar as medidas de integración familiar para os e as menores que se
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atopan no sistema de protección en acollemento residencial, como eixo
fundamental nas actuacións de protección.
3.2 Establecer de forma continua estratexias de difusión para a captación de
novas familias acolledoras e adoptivas que dean resposta ás necesidades
dos nenos e nenas do sistema de protección.
3.3 Equiparar os permisos de maternidade, paternidade e lactancia para as
familias de acollemento, segundo as circunstancias que a situación das
mesmas o requira.
3.4 Impulsar todas as medidas necesarias para equiparar os distintos tipos
de acollemento familiar, en particular no referente as achegas económicas
ás e aos menores que están en situación de tutela por parte das entidades
públicas, sen que as mesmas dependan das rendas familiares, nin de se
existen ou non vínculos de parentesco entre os/as acolledores/as e os/as
menores.
3.5 Garantir que en todo momento as e os menores que se atopan en
acollemento familiar, en familia extensa ou allea, contarán coa cobertura
daqueles gastos, que excedan dos deberes que corresponden aos titulares da
garda dos menores e non estean cubertos por outro programa ou sistema
público.
3.6 Incrementar durante o ano 2019 os puntos de encontro familiar en
Galicia en aló menos un en cada comarca..
3.7 Elaborar novos protocolos de menores en acollemento familiar, así
como actualizar os vixentes, de cara a contribuír a unificación dos criterios
dos técnicos e técnicas de menores.
3.8 Abonar os gastos do servizo de comedor escolar dos menores en
acollida familiar, nos casos puntuais nos que se lles asigne un centro
concertado.
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Pazo do Parlamento, 28 de marzo de 2019
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 29/03/2019 13:51:02
Julio Torrado Quintela na data 29/03/2019 13:51:07
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/03/2019 13:51:13
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez
Martínez e María Luisa Pierres López, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
No último pleno, a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
recoñecía que a lexislación de residuos en Galicia está obsoleta, que o
anteproxecto de Lei de residuos e solos contaminados vai fomentar a prevención
e a reutilización dos residuos e que haberá unha planta para levar os bioresiduos
cada 45 quilómetros.
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É certo que hai tempo que o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia
(PXRUG) está desfasado e que ten sido un fracaso:
1. A fracción orgánica dos residuos municipais representa o 42 % do peso
total do lixo doméstico en Galicia e, como non se trata de forma axeitada
esa fracción orgánica, hai un problema grave no proceso de xestión.
2. A Directiva europea de residuos establece que os municipios deberán
reciclar en 2020, a lo menos, o 50 % dos seus residuos, cando a realidade é
que, no último informe da Comisión Europea, dise que Galicia non chega
nin ao 20 % da reciclaxe dos residuos municipais. Ademais, os concellos
de máis de 5000 habitantes deberíanse comprometer a implantar unha
recollida selectiva de lixo orgánico antes de finais de 2020 e os de menos
de 5000 antes de finais de 2023.
3. Hai que fomentar a recollida separada dos bioresiduos, que ten un fin
último, darlle unha nova vida á fracción orgánica obtendo un fertilizante de
gran valor, o compost. Mais a realidade é que, das 11 plantas de
compostaxe e envases lixeiros distribuídas polo territorio que estaban
previstas no PXRUG, só existe unha, que nin sequera está en marcha.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a implantar, con urxencia, un
modelo de xestión de residuos que aplique o principio de proximidade no
territorio, poñendo en funcionamento, antes de que remate a actual lexislatura, as
plantas de xestión de lixo orgánico previstas no Plan de Xestión de Residuos
Urbanos de Galicia, incluíndo na Lei de orzamentos o financiamento prioritario
de actuacións de mellora da recollida selectiva.
Pazo do Parlamento, 29 de marzo de 2019
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/03/2019 17:03:15
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 29/03/2019 17:03:21
María Luisa Pierres López na data 29/03/2019 17:03:27
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/03/2019 17:03:31
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Marcos Cal Ogando e das súas deputadas Ánxeles Cuña
Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 4.ª.

O Colectivo Patrimonio dos Ancares vén de denunciar unha agresión á necrópole
megalítica do Chao do Marco, a máis grande do concello de Becerreá, con case
trinta metros de diámetro.

O Colectivo afirma que se verteron dous camións de esterco de granxa de polos
sobre a construción funeraria e que os vehículos deixaron as rodeiras marcadas
no propio túmulo. Segundo parece, a intención dos camións era cargar o esterco
máis adiante para levalo a outros terreos.

Por desgraza, non se trata dunha agresión illada. Xa son moitos os danos que
sufriu o patrimonio natural e cultural da comarca dos Ancares durante os últimos
tempos. A finais do mes de febreiro, o Colectivo Patrimonio dos Ancares
denunciou o deterioro e destrución de nove mámoas por mor das labores
incontroladas de tala e repoboación forestal; e, recentemente, Adega presentou a
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campaña #SalvemosCovasVale xunto cos colectivos Cultura do País, Mariña
Patrimonio e Patrimonio dos Ancares, para dar a coñecer a ameaza que supón
para as Covas de Vale un proxecto de explotación mineira que foi aprobado pola
Dirección Xeral de Minas da Xunta no ano 2007, co apoio do goberno municipal.
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A situación é insostible. O patrimonio natural e cultural da comarca dos Ancares
merece, como o resto do patrimonio galego, unha protección institucional que
garanta a súa integridade.

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

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a establecer medidas de protección
para os bens patrimoniais dos Ancares, implantando unha delimitación visible e
intensificando as labores de información e vixilancia.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Marcos Cal Ogando
Vicevoceiro e deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 01/04/2019 12:29:07
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Marcos Cal Ogando na data 01/04/2019 12:29:18

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 01/04/2019 12:29:29

Luca Chao Pérez na data 01/04/2019 12:29:38
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 2ª, relativa ás posíbeis verteduras
industriais no río Támega de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Reiteradamente desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado
reiteradamente a delicada situación do río Támega en Ourense. Así mesmo, témonos
feito eco tanto dos incumprimentos como danos en múltiples aspectos (ambiental,
viario, etc) das obras do AVE e das deficiencias de que a xestión e actuación de boa
parte dos nosos ríos pertenza ao goberno central, nomeadamente nas comarcas
aglutinadas baixo a distribución provincial de Ourense.
Unha vez máis, o pasado martes 8 de maio, e non é a primeira, conforme consta
por denuncias públicas feitas xa non pola organización nacionalista, senón tamén por
colectivos de defensa do medio ambiente o territorio, produciuse novamente unha
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vertedura que afectou ao Támega. Sen ir máis lonxe, foi xa no ano 2013 cando ADEGA,
Asociación para Defensa Ecolóxica de Galiza, presentou reclamacións ao respecto.
Na data referida produciuse unha nova vertedura ao río Cabras, afluente do
Támega. Vertedura que a todas luces parece ser procedente das obras do AVE. Neste
sentido, cómpre recordar que a maioría das verteduras prodúcense cando teñen lugar
1
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treboadas ou choivas intensas na zona, o cal parece indicar algún tipo de carencia canto
ás medidas de prevención e contención. Máis aínda, existe a sospeita de que a
concorrencia deste tipo de condicións climáticas pode ter sido aproveitada para baleirar
balsas con depósitos e que podería explicar a observancia de presunta contaminación
producida por lodos xa que as augas presentan unha cor grisácea ou marrón.
Hai que engadir que boa parte do territorio potencialmente afectado por estas
verteduras ten diversos graos e figuras de protección como a propia Rede Natura. Máis
aínda, segundo lle foi transmitido a este Grupo Parlamentar, no ano 2015 ADEGA
realizou unha analítica na que se detectou a presenza de metais pesados.
Cómpre recordar que após a nova vertedura do 8 de maio que chegou a ser
visíbel no paso do Támega por Verín, as autoridades do Concello de Verín
desenvolveron unha serie de actuacións de vixiliancia e posta en común na procura
dunha solución. Así mesmo, a Mancomunidade sumouse a esta vontade. Porén, alén da
implicación municipal, desde o Bloque Nacionalista Galego, á luz destas cuestións,
consideramos que a Xunta de Galiza e a Consellaría competente debe centrar esforzos
nesta cuestión e deixar de ignonar un problema ambiental potencialmente grave que
mesmo pode ter repercusións na saúde pública.
Finalmente, cómpre recordar tamén a distorsión que supón na xestión e nos usos
do Támega, tanto por parte da veciñanza como do tecido asociativo como dos termos
municipais, a anomalía de non pertencer a unha institución galega. Das catro bacías
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existentes en Galiza, a Xunta de Galiza só conta con competencias exclusivas na bacía
hidrográfica Galicia-Costa. A Demarcación Hidrográfica do Douro é de xestión
exclusiva do goberno central.

2

156487

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

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento de Galiza acorda:
1. Instar á Xunta de Galiza a iniciar un estudo e investigación propia sobre as
condicións ambientais e sanitarias do río Támega e afluentes a respecto do impacto das
obras que o AVE ou algún tipo de industria puideran estar a ter no mesmo. Con base a
este estudo promoverase un Plan de Restauración Integral a consensuar cos municipios
implicados e co goberno central en canto a bacía sexa de xestión estatal.
2. Demandar do goberno central o traspaso das competencias da Demarcación
Hidrográfica do Douro.”

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019

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

Noa Presas Bergantiños na data 01/04/2019 12:54:43

María Montserrat Prado Cores na data 01/04/2019 12:54:49

Ana Pontón Mondelo na data 01/04/2019 12:55:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/04/2019 12:55:11

Olalla Rodil Fernández na data 01/04/2019 12:55:13
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Xosé Luis Bará Torres na data 01/04/2019 12:55:14
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez
Martínez e María Luisa Pierres López, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
Algunhas das consecuencias da tala ilegal de madeira son as ameazas ás
poboacións indíxenas, a degradación dos bosques, a perda de biodiversidade e o
agravamento do cambio climático.
Segundo a organización ecoloxista GREENPEACE, en Galicia está a entrar
madeira ilegal procedente de Myanmar (a antiga Birmania) e tamén de Paranagua
(Brasil) e directamente relacionada coa masacre de Colniza (onde 9 persoas foron
asasinadas o 20 de abril de 2017).
Na nosa Comunidade son de aplicación o Regulamento (EU) 995/2010, do
Parlamento e do Consello, polo que se establecen as obrigas dos axentes que
comercializan madeira e os seus produtos (máis coñecido como Regulamento
EUTR); o Real decreto 1088/2015, de 4 de decembro, para asegurar a legalidade
da comercialización de madeira e dos seus produtos e a lei de Montes de Galicia
de 2012, que no seu artigo 104 dispón que a Xunta de Galicia adoitará as medidas
oportunas para evitar a comercialización da madeira e produtos derivados
procedentes de talas ilegais nos bosques naturais de terceiros países.
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O Goberno galego, con relación á aplicación do “sistema de Dilixencia Debida” e
das obrigas derivadas da aplicación do Regulamento EUTR, ten amosado no
propio Parlamento as preocupacións xustificadas por GREENPEACE e por este
grupo parlamentario.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a aprobar, antes de que remate o
ano 2019 e previo traslado aos grupos parlamentarios para as súas aportacións, un
Plan de control autonómico co fin de aplicar rigorosamente en Galicia o “sistema
de dilixencia debida” e as obrigas derivadas da aplicación do Regulamento EUTR
(EU) 995/2010, do Parlamento e do Consello, e que conteña, cando menos,
medidas para asegurar a legalidade da comercialización de madeira e dos seus
produtos; as obrigas dos axentes comercializadores e o control do risco e da cadea
de custodia.

Pazo do Parlamento, 01 de abril de 2019
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/04/2019 17:09:48
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 01/04/2019 17:09:54
María Luisa Pierres López na data 01/04/2019 17:09:59
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 01/04/2019 17:10:05
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vimos de asistir a un episodio máis de lume no noso territorio en tempo non
habitual. E sen embargo a sequidade xeral, a ausencia de chuvias, as altas temperaturas
e un vento sostido superior a 40km/hora con rachas de ata 70 acompañaron a outras
causas sen aclarar definitivamente para que arredor de 1.150Has de arborado (900) e
monte raso o resto ardesen hai escasos tres días.
Todo apunta a que a faísca ocasionante da traxedia, (cando arde territorio
sempre é unha traxedia común), debeuse a unha liña eléctrica que prendeu nos restos
secos da xestión da faixa de seguridade da mesma.
A pregunta que se fai moita xente é como pode haber centos e centos de has.
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continuas de arborado maiormente pirófita, gran parte delas en montes veciñais
conveniados que terán ou deberan teren plan de ordenación.
Son cinco montes veciñais afectados ademais de parcelas particulares e 17 Has
de propiedade municipal.
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Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a:
-Establecer criterios fixos de unidades forestais máximas dependendo das
especies para comezar unha ordenación das mesmas en mosaico que eviten catástrofes
medioambientais semellantes ás acaecidas recentemente en Dodro-Rianxo
-Modificar as normas para a elaboración dos instrumentos de xestión dos montes
no sentido de contemplar que nas lindes dos montes se faga unha ordenación en
mosaico así como o establecemento de franxas de protección.
-Que nas plantacións monoespecíficas de eucalipto se limite a superficie
máxima sen discontinuidade a 25 Has e se estableza un xeito de confinamento para
evitar a propagación do lume.”

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019

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

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/04/2019 17:34:12

María Montserrat Prado Cores na data 01/04/2019 17:34:17

Ana Pontón Mondelo na data 01/04/2019 17:34:19

Olalla Rodil Fernández na data 01/04/2019 17:34:20

Noa Presas Bergantiños na data 01/04/2019 17:34:22
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Xosé Luis Bará Torres na data 01/04/2019 17:34:23
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 22 deste xaneiro pasado saíu a liña de axudas para prevención e defensa
contra os lumes. O prazo para a presentación de solicitudes rematou o dia 21 de febreiro
e quedan 5 meses para notifica-la aprobación das mesmas.
Deste xeito, no mellor dos casos situámonos no 21 de xullo. Pois velaí que o
problema non está en cando se publica a orde das axudas senón en cando se resolven.
Esta data de resolución non debera superar o 30 de abril.
Por outro lado asistimos a períodos de risco cada vez máis cedo e cabe pensar
que sería ben que as tarefas de prevención estivesen feitas antes do inicio do mesmo ou
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no primeiro período.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
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-Acelerar a resolución das axudas de xeito que estean aprobadas e comunicadas
todo máis tardar o 15 de maio para que dea tempo a face-los traballos e inversións
concedidas antes do período de risco.
-Buscar un sistema de publicación, análise e resolución das axudas para que en
sucesivas campañas estean solventadas a 30 de abril como mínimo.”

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/04/2019 17:58:47

María Montserrat Prado Cores na data 01/04/2019 17:58:52
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Ana Pontón Mondelo na data 01/04/2019 17:58:53

Olalla Rodil Fernández na data 01/04/2019 17:58:55

Noa Presas Bergantiños na data 01/04/2019 17:58:56
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Xosé Luis Bará Torres na data 01/04/2019 17:58:58
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Otero Rodríguez e Noela
Blanco Rodríguez, e do seu deputado, Abel Fermín Losada Álvarez, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 3ª.
A situación do mercado laboral en Galicia nestes últimos dez anos caracterizouse
polo incremento da precariedade, da inestable, da perda de dereitos e dun
alarmante incremento da fenda xeracional, sendo a crise económica e a reforma
laboral posta en marcha polo PP as causas con maior peso desta situación.
De 2009 a 2018 a poboación galega reduciuse en máis de 95.000 persoas, das
que 143.064 son persoas de entre 20 e 64 anos, é dicir, en idade de traballar. Para
ese mesmo período, tomando datos da EPA para o IVT, temos que o número de
ocupados diminuíu en – 54.100, o número de fogares con todos os seus membros
no paro tense incrementado en +4.400 e o número de fogares sen ingresos ten
aumentado en +9.600.
En resume, somos menos, máis envellecidos e dos que quedan traballan menos.
Con estes alarmantes datos, a Xunta de Galicia no exercicio 2018 da partida 32Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo, só executou o 58,9
% respecto do crédito vixente consignado nos orzamentos para ese exercicio, é
dicir, deixáronse sen executar máis de 133 millóns de euros.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
1º) Adoptar as medidas necesarias para executar a totalidade dos recursos
destinados a favorecer a inserción laboral de calidade na nosa comunidade
autónoma.
2º) Colaborar financeiramente cos concellos galegos para o desenvolvemento de
plans de emprego que favorezan a inserción laboral, fundamentalmente, dos
colectivos con maiores problemas de inserción.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
156498

3º) Colaborar financeiramente cos concellos galegos para o desenvolvemento de
plans de formación para desempregados/as.
4º) Colaborar cos concellos galegos para a organización de xornadas formativas
sobre o emprego autónomo.

Pazo do Parlamento, 1 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/04/2019 11:58:42
Patricia Otero Rodríguez na data 02/04/2019 11:58:52
Noela Blanco Rodríguez na data 02/04/2019 11:59:01
Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/04/2019 11:59:14
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 02/04/2019 11:59:22
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e do seu deputado, Abel Fermín Losada
Álvarez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate na Comisión 3ª.

A política de transparencia da Xunta de Galicia continúa a presentar importantes
lagoas. O último feito absolutamente negativo na nosa opinión é a publicación
das Modificacións Orzamentarias autorizadas na reunión do Consello da Xunta
do 27 de decembro de 2019.
No expediente de referencia: TR-23-030-18, autorízase unha transferencia de
crédito por un importe de 116.388.712,71€ ao programa 621B “Imprevistos e
funcións non clasificadas”; no expediente BC-00-013-18, autorízase unha baixa
de crédito por un importe de 132.331.252,07 € e no expediente BC-00.00-010-18
autorízase unha baixa de crédito por un importe de 141.768.298,22 €,
tramitándose transferencias dos remanentes non comprometidos de fondos
propios para a aplicación orzamentaria 23.02.621B.520. A suma destas tres
modificacións orzamentarias ascende a 390.488.263 €.
Só nestas transferencias de crédito danse de baixa unha contía importante de
fondos orzamentados inicialmente con destino ás corporacións locais de máis de
trece millóns de euros.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a destinar a totalidade dos
créditos orzamentados inicialmente ás corporacións locais galegas e non
executados a 15 de decembro de 2019 a destinalos ao Fondo Galego de
Cooperación Local. Fondo principal.

Pazo do Parlamento, 1 de abril de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/04/2019 12:24:12
Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/04/2019 12:24:19
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 02/04/2019 12:24:38
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 6ª, relativa ás ameazas de
deslocalización da empresa Unitono en Ourense que fornece servizos para Naturgy e ás
actuacións que debe impulsar o goberno galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado dous de abril de 2019 o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego tivo coñecemento de que as sospeitas dunha futura deslocalización que o Comité
de Empresa levaba tempo advertindo tiñan cada vez meirandes indicios. Polo tanto, é
necesario e urxente que o Parlamento Galego e as forzas políticas e institucións galegas
se comprometan a prol do mantemento dos postos de traballo en Ourense.
Cómpre recordar que Unitono Contact Center é unha empresa situada no Parque
Tecnolóxico de Ourense, no Polígono de San Cibrao. Aínda que na actualidade o
volume de traballadores e traballadoras é de 131, o cadro de persoal chegou a elevarse
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até 250 noutros momentos.
Esta plataforma da empresa Unitono presta os seus servizos de forma exclusiva
para a empresa eléctrica Gas Natural Fenosa, coñecida como Naturgy a partir de xuño
de 2018, e fundamentalmente para clientes de enerxía eléctrica do mercado regulado.
Desde hai algúns meses a perda de funcións así como a baixada de chamadas foron
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levantando as alertas por parte dos e das traballadoras. De feito, esta era unha cuestión
que reiteradamente puxeron de manifesto a representación legal dos e das traballadoras
e sobre a que remitiron sucesivos escritos e peticións de información á dirección da
empresa. Nunha das máis recentes, o pasado 14 de marzo, a empresa respondía ao
Comité que se ben se confirmaba unha nova plataforma en Reus, esta xestionaría
chamadas de Naturgy libre mercado desde o 1 de abril por esixencia do cliente, pero
non chamadas de GNSUR.
Porén, a realidade é que no día a día do traballo as e os traballadores ven na
aplicación informática como existen tipificacións (é dicir, rexistros de operacións
levadas a cabo por outros traballadores e traballadoras) procedentes tanto de Reus como
de Colombia. Polo tanto, resulta cada vez máis evidente que malia a opacidade de
Unitono está a haber un baleirado da carga de traballo. Así mesmo, a demora no pacto
de cuestións comprometidas como a posta en marcha dun mecanismo de incentivos e
outras decisións respecto das formacións internas da empresa fan sospeitar que a
plataforma ourensá periga e as e os traballadores veñen de iniciar paros e mobilizacións
para defender a súa permanencia e os postos de traballo.
Cómpre recordar que xa no ano 2013 esta plataforma de Unitono atravesou por
unha situación complicada que culminou un ERTE despois do que, grazas ao
sobreesforzo do cadro de persoal, a empresa continuou a súa actividade.
Esta situación é de extrema gravidade xa que estamos a falar fundamentalmente
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da comarca de Ourense e dos seus arredores, con graves problemas laborais e de
fixación de poboación que se verían agravados de deslocalizarse ou minorarse a
actividade desta empresa, agravando o deterioro do sector servizos.
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Así mesmo, cómpre recordar que falamos de que o cliente exclusivo desta
plataforma é unha empresa eléctrica, orixinalmente con vínculos galegos, e que se lucra
grazas á explotación dos nosos recursos naturais, cun importante impacto en Ourense.
Polo tanto, é esixíbel que unha das compensacións sexa a través do mantemento dos
postos de traballo derivados no noso país, cando menos nunha parte. Porén, co paso dos
anos a destrución do emprego é constatábel ao tempo que se promoven plataformas
noutros puntos de Europa ou América.
Finalmente, cómpre lembrar que tal e como teñen demandado forzas sindicais e
asociacións en defensa da lingua, esta deslocalización impediría pola vía dos feitos unha
vía de atención en lingua galega minorando os dereitos das e dos galegos e perdendo
unha oportunidade de fixación de emprego con base a este dereito.
Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
considera que unha eventual deslocalización desta empresa sería especialmente grave e
o goberno galego debe impulsar actuacións contundentes que favorezan a súa
permanencia en Ourense.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 6ª:
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“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: realizar as seguintes
actuacións:
1. Realizar as xestións oportunas co fin de determinar as razóns das intencións
de deslocalización e a situación da empresa en Ourense e poñer a disposición os
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recursos da xunta de Galiza coa finalidade de manter a actividade da empresa Unitono
na súa plataforma situada no Parque Tecnolóxico de Ourense.
2. Realizar xestións con Gas Natural Fenosa-Naturgy a fin de esixir que garanta
a carga de traballo necesaria para o mantemento da empresa Unitono en Ourense e dos
postos de traballo actualmente existentes, tomando todas as medidas de presión
necesarias.
3. Constituír unha mesa de traballo plural na que se garanta a representación do
Comité de Empresa, coa finalidade de desenvolver a colaboración para as actuacións
necesarias para asegurar a carga de traballo necesaria para manter a actividade e os
postos de traballo, evitando deste xeito a súa deslocalización.
4. Demandar da compañía eléctrica a garantía do dereito das e dos galegos a
seren atendidos en galego pola empresa prestadora do servizo de atención telefónica e
contribuír asemade ao mantemento do emprego en Galiza no sector dos centros de
chamadas.
5. Presentar no actual período de sesións un estudo onde se analice a situación
do sector dos centros de chamadas así como as necesidades para garantir a súa
viabilidade, o seu futuro e o emprego en Galiza.”
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Santiago de Compostela, 2 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/04/2019 18:20:35

María Montserrat Prado Cores na data 02/04/2019 18:20:41

Ana Pontón Mondelo na data 02/04/2019 18:20:42

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/04/2019 18:20:44

Olalla Rodil Fernández na data 02/04/2019 18:20:46
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Xosé Luis Bará Torres na data 02/04/2019 18:20:47
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O río Furelos é o que se di un río con personalidade, aparece nas cantigas
tradicionais da zona, famoso polas súas troitas e nos últimos tempos polas actividades
que xera. Nel, tódolos anos, centos de rapaces e rapazas participan en campañas de
limpeza do mesmo ó tempo que adquiren conciencia e hábitos de conservación da
natureza.
Ten así mesmo unha asociación de troiteiros moi activa que leva o seu nome e
que coida da súa saúde medioambiental.
Pois ben, o pasado 17 de marzo de mañanciña saltaron tódalas alarmas desde os
pescadores porque se observaba unha capa de escuma de varios centímetros de espesor
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na tona da auga. de escuma e augas. Feito un seguimento río arriba comprobouse que o
citado vertido procedía do polígono industrial .
Sabido é que este polígono cunha moi boa implantación e actividade verte
libremente ó rego de Piñor-Reboredo que da as súas augas ó Furelos e este á súa vez ó
Ulla.
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Sabido é tamén que ademais destes vertidos constantes acontecen con certa
frecuencia os que se fan visibles pola súa intensidade e por veces pola mortandade
piscícola que se aprecia a simple vista.
Ninguén se explica que tal polígono industrial teña a ocupación que ten, leve
funcionando todos estes anos e que non conte cunha estación depuradora industrial
como é preceptivo e manda a lei. Só desde o desinterese, falta de conciencia e
conculcación da legalidade das autoridades responsables do medio ambiente e da
calidade das augas tanto do concello coma da Xunta de Galicia é que se pode explicar
tamaña situación.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
-Depurar responsabilidades no último vertido acaecido o día 17 de marzo
denunciado pola Asociación de Troiteiros “Río Furelos” de Melide.
-Poñer de xeito inmediato remedio a esta repetitiva situación da única maneira
posible para cumprir coa legalidade: dotar ó polígono dunha EDAR adaptada á
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cantidade e á “calidade” dos vertidos do polígono industrial.”

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/04/2019 11:06:28

María Montserrat Prado Cores na data 03/04/2019 11:06:32

Ana Pontón Mondelo na data 03/04/2019 11:06:34

Olalla Rodil Fernández na data 03/04/2019 11:06:35

Noa Presas Bergantiños na data 03/04/2019 11:06:36
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/04/2019 11:06:39
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Á Mesa do Parlamento

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

Unha vez pechado o exercicio económico 2018 e presentado o documento
correspondente á execución orzamentaria do dito exercicio, o Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de
lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que no prazo de un mes
elabore un documento que permita ter unha visualización anual das transferencias
totais recibidas polas entidades locais galegas.

Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/04/2019 11:24:32
Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/04/2019 11:24:40
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Patricia Vilán Lorenzo na data 03/04/2019 11:24:50
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/04/2019 11:24:59
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/04/2019 11:25:11
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Á Mesa do Parlamento

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

Na memoria dos orzamentos da Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional para o ano 2018 pódese ler que o programa 423B
Prevención do abandono escolar, trata de atender a necesidade existente de
incrementar o número de titulados en formación postobrigatoria, sobre a
necesidade recoñecida de que é necesario formar unha cidadanía máis e mellor
formada.
Tamén se recoñece, axeitadamente a xuízo deste grupo parlamentario, que para
abordar a diminución do abandono escolar, é necesario incrementar a porcentaxe
de xente nova que remata o nivel educativo da Educación Secundaria Superior.
As propostas articúlanse ao redor de catro amplos ámbitos de actuación: as
administracións educativas; os centros educativos e o persoal docente; as
administración locais, as familias e os mozos e mozas que abandonaron o sistema
educativo sen ter obtido un título de educación secundaria obrigatoria ou postobrigatoria, e o contorno laboral, tendo previstas as seguintes actuacións
estratéxicas:
1. Realizar actuacións destinadas a compensar as dificultades do alumnado
para diminuír o abandono escolar prematuro e incrementar, por tanto, o
éxito escolar.
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2. Fomentar a participación dos centros educativos na convocatoria de
contratos-programa coa finalidade de lograr unha educación de calidade
para todo o alumnado, desenvolver ao máximo posible as súas
potencialidades, buscar a excelencia.
3. Promover accións no campo da orientación educativa que establezan liñas
de reforzo necesarias para reverter o fracaso escolar e/ou o escaso aprecio
pola aprendizaxe incidido no aumento da motivación e autoestima.
4. Desenvolver medidas de apoio e reforzo educativo.
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5. Formación do profesorado para posibilitar a súa intervención no
coñecemento e aplicación de liñas de atención á diversidade, na procura
de garantir o éxito educativo de todo o alumnado.
6. Promover medidas de apoio nas áreas instrumentais e de idiomas.
7. Impulsar un programa de oratoria, que contribúa á mellora das habilidades
comunicativas orais, ao tempo que favoreza o desenvolvemento das
seguintes competencias clave: comunicación lingüística, competencias
sociais e cívicas e sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
8. Desenvolver un proxecto de innovación educativa centrado na mellora da
convivencia escolar, dentro de educonvives.gal.
9. Apoiar aos concellos e asociacións sen fins de lucro para que realicen
actividades que permitan ás persoas adultas adquirir as súas aprendizaxes
tanto por medio de actividades de ensinanza, regrada ou non regrada,
como a través da experiencia, laboral ou en actividades sociais
10. En canto aos resultados que se pretenden conseguir co obxectivo
estratéxico deste programa de gasto (coa identificación OE 1.5.09) son
acadar que máis alumnado consiga finalizar con éxito a educación
secundaria obrigatoria que lle permita continuar estudos en formación
profesional de grao medio ou continuar estudos no bacharelato,
contribuíndo a que os mozos e mozas permanezan no sistema educativo
despois de finalizada a educación obrigatoria.
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Pese ao marco teórico deste programa, o certo é que a súa dotación orzamentaria
e a posterior diminución poñen de manifesto que o compromiso da Consellería
de Educación, Universidade e Formación Profesional neste ámbito é
cuestionable.
Así, dunha dotación inicial de 23.122.000 €, fíxose unha modificación
orzamentaria global que o rebaixou a 14.732.000 € o que supón unha redución do
36,28 %. Ademais, e pese a presentar un nivel de execución do 100 %, debemos
ter en conta que a execución final é un 63,71 % do consignado inicialmente e que
debemos supoñer que era o que se consideraba necesario.
Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
156512

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a executar, no ano 2019, a totalidade
do orzamento inicial do programa 423B Prevención do abandono escolar, para as
finalidades previstas, sen facer ningunha redución no crédito.

Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 03/04/2019 17:43:47
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/04/2019 17:43:54
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/04/2019 17:44:06
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará
Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado
Cores e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión
4ª, sobre a situación que atravesa o Centro Dramático Galego (CDG) e as
medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hai anos o sector das artes escénicas vén denunciando o
esmorecemento do Centro Dramático Galego (CDG).
A redución do número de espectáculos producidos, o escaso orzamento
(600.000 euros en 2019), as mudanzas introducidas nos procesos de selección de
elencos desde 2016 e os conflitos que isto ten ocasionado ao resultar
contraditorio coa natureza artística do propio centro ou a redución das xiras de
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distribución, son algunhas das críticas que ten suscitado e que foron trasladadas á
AGADIC por parte da Asociación de Actrices e Actores de Galiza (AAAG)
motivando tamén iniciativas por parte do Grupo parlamentar do BNG na Cámara.
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É evidente que o Centro Dramático Galego precisa dunha mudanza para o
axustar á realidade e necesidades actuais, dotándoo dunha autonomía real que
garanta a súa natureza como centro de produción artística.
Esta situación –como ten trasladado aos grupos parlamentares a AAAG,
non é exclusiva do CDG senón que ten lugar tamén noutras institucións públicas
semellantes da nosa contorna como é o Instituto Nacional de Artes Escénicas e
Musicais (INAEM) dependente do Goberno español, no que se integran o Centro
Dramático Nacional, a Compañía Nacional de Teatro Clásico ou a Compañía
Nacional de Danza.
O que non resulta homologábel en ambos os dous casos, é a actitude dos
distintos gobernos. Mentres que o Estado español ten impulsado un grupo de
traballo para abordar a necesaria reforma do INAEM, a Xunta de Galiza leva
anos facendo ouvidos xordos ás demandas e necesidades do sector das artes
escénicas, a comezar polo Centro Dramático Galego.
Neste senso, malia transcorrer trinta e cinco anos desde a súa fundación, o
CDG non conta a día de hoxe nin sequera cun estatuto propio que defina os seus
obxectivos, organización e funcións e adoece dunha burocratización e
funcionarización nos seus procedementos que vai en prexuízo da creación e
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produción artística.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 4ª:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a iniciar un proceso de diálogo co
sector das artes escénicas co obxectivo de re-impulsar o Centro Dramático
Galego dotándoo dun marco legal propio que garanta a súa autonomía e a súa
condición como unidade de creación e produción artística.”

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 03/04/2019 18:34:37

María Montserrat Prado Cores na data 03/04/2019 18:34:43
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Ana Pontón Mondelo na data 03/04/2019 18:34:44

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/04/2019 18:34:45

Noa Presas Bergantiños na data 03/04/2019 18:34:47
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/04/2019 18:34:48
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento
do Parlamento, presentan a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
na Comisión 5.ª, relativa á Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio
Familiar de Vilagarcía.

As familias de nenos e nenas con necesidades especiais usuarias dos servizos da
Asociación Galega de Atención Temperá, concretamente da Unidade de
Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar (UDIAF) de Vilagarcía, veñen de
denunciar que os seus rapaces non están a recibir un trato adecuado por parte das
institucións.

A UDIF traballa con nenos e nenas que teñen dificultades de desenvolvemento,
emocionais, sensoriais, da fala, da comunicación, cognitivas, motrices e con
síndromes como Marfan, Down, Feto-fetal, Prader Willi, Alcohólico fetal, entre
outros. Ofrece un servizo gratuíto aos 9 concellos da Comarca do Salnés, que
conta cunha poboación de máis de 111.000 habitantes.

A unidade está radicada no Centro Social de Vilagarcía, na Av. Rosalía de
Castro, 24. Dispón dunha sala de psicomotricidade e dous pequenos despachos,
un deles dedicado ao servizo de logopedia. As infraestruturas, que non están
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habilitadas correctamente para os nenos e nenas, só permiten dar servizo ao 2,1%
da poboación que abarca, o que explica que os nenos atendidos no ano 2018
foran só 154 dos 200 que o solicitaran.

O tempo que pasa actualmente unha familia na lista de espera é de 5 meses e
aumenta cada ano. Por isto, as familias da contorna con nenos e nenas que teñen
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necesidades especiais demandan que se faga o posible para que a UDIAF conte
con medios materias e humanos adecuados para cubrir as necesidades de todo o
alumnado potencial do Salnés.

Na actualidade, as instalacións da UDIAF atópanse nun espazo cedido pola
Xunta de Galicia que é claramente insuficiente. Precísanse polo menos catro
salas máis e dous despachos a maiores se se quere os nenos e nenas estean ben
atendidos e se poida chegar a satisfacer as necesidades de tódalas familias.

Ademais, os propios profesionais da UDIAF denunciaron o ano pasado que
estaban ao límite da súa capacidade asistencial, polo que solicitaron un aumento
do seu persoal.

Marea da Vila xa instou ao Concello de Vilagarcía a satisfacer as necesidades da
UDIAF, pero entendemos que Xunta de Galicia tamén ten que involucrarse na
solución do problema, xa que é a Consellería de Política Social quen subvenciona
a unidade e foi o Goberno galego quen cedeu unhas instalacións deficientes.

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

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a coordinarse co Concello de
Vilagarcía para dotar á UDIAF de medios materias e humanos suficientes para
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satisfacer as demandas das familias con fillos que teñen necesidades especiais.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 03/04/2019 18:40:01

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 03/04/2019 18:40:09
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Luis Villares Naveira na data 03/04/2019 18:40:16
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate na Comisión 4.ª, relativa á prohibición do uso do galego para
impartir matemáticas.

Exposición de motivos

A comezos de marzo, a Xunta de Galicia apercibiu a unha mestra do IES Enrique
Murais de Pontenova por impartir clases de Matemáticas en galego a un
alumnado integramente galegofalante.

Nunha mensaxe escrita no seu muro de Facebook, a mestra explica o acontecido
con claridade meridiana: “Cada inicio de curso comento na aula que en 2010 a
Xunta sacou un decreto que me “obriga” a impartir as clases en castelán”, máis
tamén “falamos do sentido común e seguimos a entendernos de marabilla na nosa
lingua”. Non obstante, semella que o sentido común non lle abonda a Consellería
de Educación. Tampouco lle parece suficiente o Estatuto de Autonomía de
Galicia, que establece que “a lingua propia de Galicia é o galego” e que “os
poderes públicos (...) potenciarán o emprego do galego en todos os planos da
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vida pública, cultural e informativa, e dispoñerán os medios necesarios para
facilitar o seu coñecemento”. O Decreto do Plurilingüísmo aprobado polo
Goberno do Partido Popular vulnera o Estatuto de Autonomía ao impedir que se
impartan as materias de Matemáticas, Tecnoloxía e Física e Química en galego,
xa que sitúan ao idioma á marxe da cada vez máis importante realidade científica
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e tecnolóxica, mandando unha mensaxe nada velada aos alumnos e alumnas de
que o galego é unha lingua de segunda.

Que isto aconteza agora é particularmente grave xa que, segundo advertiu o
recente traballo da Real Academia Galega titulado Lingua e sociedade en
Galicia. Resumo de resultados 1992-2016, existe unha “crecente ruptura da
transmisión interxeracional” que provoca “uns usos minguantes do galego por
parte da xente máis nova, especialmente nos ámbitos urbanos e periurbanos”. Na
investigación destácase, ademais, que o precario uso do galego entre os mozos e
mozas non se debe tanto ao idioma empregado polas súas familias como á súa
escasa presencia no espazo escolar. Segundo as estatísticas da Mesa pola
Normalización Lingüística, o 40% dos centros de Educación Infantil das cidades
non recorren nunca ao galego. É por iso que as xeracións máis novas están xa
protagonizando “un proceso acelerado de monolingüización en castelán, a un
ritmo que non prevían os resultados de estudos demolingüísticos previos”.

Así as cousas, cómpre adoptar medidas contundentes para asegurar a
continuidade do galego e a súa vitalidade social e cultural. O noso idioma merece
un mellor recoñecemento por parte das institucións, comezando polo propio
Goberno da Xunta de Galicia.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
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Proposición non de lei:

O

Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a derrogar o Decreto de

Plurilingüísmo e deseñar unha proposta educativa que fomente o uso do galego
en tódolos ámbitos, sen discriminación de ningún tipo.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019.
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Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 03/04/2019 19:18:28

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 03/04/2019 19:18:35
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Luis Villares Naveira na data 03/04/2019 19:18:41
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marián
García Míguez, Aurelio Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta RodríguezVispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Raquel Arias Rodríguez e Sandra
Vázquez Domínguez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei
para o seu debate na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

Exposición de motivos
O actual Goberno do presidente Pedro Sánchez ten modificado os criterios de
distribución que se viñan aplicando nos fondos ás comunidades autónomas para
desenvolver as políticas activas de emprego, que estaban a primar a eficacia e a
eficiencia coas que as administracións autonómicas xestionan estes recursos e o
esforzo realizado por estas para reducir os niveis de desemprego e que, polo tanto,
beneficiaban a Galicia.
De feito, nos últimos anos a Comunidade galega recibiu un 8% dos fondos repartidos
polo Goberno do Estado ás administracións autonómicas para estimular a creación de
emprego. Ademais, cómpre subliñar que o pasado 2018 a Xunta de Galicia obtivo un
8,7% máis de recursos, duplicando así a media de crecemento interanual rexistrado
polo conxunto das comunidades autónomas (+3,2%).
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Agora, sen embargo, o actual equipo do Ministerio de Traballo, Migracións e
Seguridade Social cambia as regras de xogo e reduce a importancia que se estaba
dando ao cumprimento de obxectivos establecidos polo Plan Anual de Políticas de
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Emprego (PAPE) para, no seu lugar, aplicar datos e estatísticas que non teñen en conta
a avaliación do desempeño, nin a efectividade das políticas a prol do emprego.
Este novo sistema prexudica claramente á Galicia porque levará consigo á unha
paulatina redución do peso que tiñamos na distribución dos fondos ás administracións
autonómicas, penalizando resultados como que sexamos a segunda comunidade do
Estado con maior baixada do paro rexistrado o pasado mes de febreiro.
Por todo iso, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España
para retomar os criterios de distribución dos fondos ás comunidades autónomas para
políticas activas de emprego, nos que se primaba ás comunidades que como Galicia
están a impulsar programas pioneiros e innovadores que favorecen a creación de
emprego estable e con futuro”.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 04/04/2019 10:10:16
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 04/04/2019 10:10:27
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María Encarnación Amigo Díaz na data 04/04/2019 10:10:35
María Ángeles Garcia Míguez na data 04/04/2019 10:10:41
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 04/04/2019 10:10:48
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Marta Rodriguez Arias na data 04/04/2019 10:10:54
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 04/04/2019 10:11:04
María Soraya Salorio Porral na data 04/04/2019 10:11:13
Raquel Arias Rodríguez na data 04/04/2019 10:11:20
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Sandra Vázquez Dominguez na data 04/04/2019 10:11:27
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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
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No pasado ano de 2017 retiráronse oficialmente case 24.000 niños de velutinas,
a metade na provincia da Coruña, iso sen contar aqueles retirados por apicultores
afeccionados que non se contabilizaron.
Non cansaremos de repetir que se trata dunha praga que ameaza seriamente a
biodiversidade e que está causando graves perdas na apicultura, na fruticultura e na
polinización en xeral pola merma e estragos que está a facer sobre os insectos
polinizadores.
O cambio no comportamento da especie do ano 2017 ó 2018 foi radical.
Mentres o ano 2017 dunha climatoloxía sen chuvias e con temperaturas inusualmente
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benignas no inverno, favorecía a ubicación da especie en grandes niños perto dos cursos
de auga e alonxados das casas, o 2018 de clima máis adverso buscaron abeiro preto das
casas e fabricaron niños pequenos menos visibles. Isto traduciuse nun maior número de
accidentes con moitísimas picaduras e mesmo con mortes naquela xente que ten alerxia
ó seu veleno.
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Temos polo tanto que sumar ós danos anteriormente citados un novo que nos
parece moito máis grave: a vida humana.
A poboación precisa estar informada, precisa saber que facer. As Consellerías
seguen a pauta do escurantismo e a ineficacia baseando na inacción toda a súa estratexia
e tentando desviar responsabilidades ás Deputacións e ós Concellos cando o problema é
de Medio Rural e de Medio Ambiente. O ano pasado as deputacións investiron catro
veces máis cá Xunta.
Non pode ser que a cidadanía afectada directamente estea buscando solucións
pola súa conta utilizando métodos que por veces poden ser perigosos para a saúde
humana e para o medio ambiente nin que persoal sen cualificar dos concellos,
bombeiros, GES e demais implicados, sen formación específica que os capacite para a
retirada de niños nin para o combate a este insecto por medio de biocidas e outras
substancias perigosas estean realizando funcións que non lles competen.
É obriga das xa citadas consellerías establecer, orzamentar e coordinar liñas de
investigación acordes á magnitude do problema e dar información clara e útil á
poboación que evite accidentes e danos na mesma e máis no medio natural.
As declaracións da Conselleira feitas hai poucos días dicindo máis ou menos
que o da velutina non tiña solución e que debiamos resignarnos a convivir con ela é
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inaceptable mírese desde onde se mire.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
2

156528

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

1-- Constituír un organismo único entre consellerías que coordine a estratexia de
loita contra a velutina dotándoo de orzamento propio.
2-- Tomar claramente a iniciativa, unificando esforzos mesmo de institucións e
apostando seriamente pola investigación de métodos de loita biolóxica, evitando a
dispersión de recursos e liñas de investigación.
3-- Incluír a Plataforma Stop Velutina e as asociacións de apicultores e outros
sectores afectados: fruticultores, investigadores, ecoloxistas na Comisión de
Seguimento.
4-- Que a citada Comisión de Seguimento informe periodicamente do estado da
situación, medidas tomadas e dos avances na loita contra esta praga
5-- Divulgación dos cambios de comportamentos da véspera velutina e
precaucións que a cidadanía debe tomar diante destes cambios.”

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019

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

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/04/2019 11:20:36

María Montserrat Prado Cores na data 04/04/2019 11:20:42

Ana Pontón Mondelo na data 04/04/2019 11:20:44

Olalla Rodil Fernández na data 04/04/2019 11:20:45

Noa Presas Bergantiños na data 04/04/2019 11:20:47
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Xosé Luis Bará Torres na data 04/04/2019 11:20:48
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Flora
Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, ao abeiro do artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate na Comisión 8.ª, sobre as condicións laborais, enfermidades profesionais
e coeficientes redutores nas redeiras.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O pasado novembro celebrouse en Santiago de Compostela a I Conferencia
Internacional de Mulleres da Pesca. Nela aprobouse unha declaración a favor da
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no mundo do mar. A
finalidade desta declaración era promover a mellora das condicións laborais,
económicas e sociais das mulleres do sector.
O 84% das persoas que se dedican a traballar coas redes no sector do mar galego
son mulleres. Só en Galicia máis de 700 mulleres realizan esta función. As
condicións laborais e salariais tamén amosan unha clara fenda de xénero que
prexudica as mulleres do mar. Son evidentes as limitacións que cuestionan o seu
desenvolvemento

en

condicións

laborais

dignas

e

igualitarias:

o

infrarrecoñecemento das súas enfermidades profesionais, a ausencia de
recoñecemento de coeficientes redutores, os salarios por debaixo do mínimo
interprofesional que impiden o desenvolvemento dunha vida autónoma, a
CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
REXISTROv6YZEu5XG4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ausencia de control de prezos mínimos nin de economía submerxida e a baixa
visibilidade e representatividade nos lugares de decisión (entre eles, as
confrarías). En non poucas ocasións estas condicións inducen ás redeiras a
complementar a súa actividade con outros traballos remunerados. É o paradigma
de desigualdade de xénero no que respecta á interpretación deste traballo como
“complemento” da economía doméstica.
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As desigualdades nas condicións de traballo tamén implican desigualdades na
exposición a riscos laborais. E son moi relevantes os asociados ás posturas
forzadas, ás cargas, aos movementos repetitivos, ao frío, á humidade. Se
aspiramos a unha consideración laboral xusta e igualitaria debemos conseguir o
recoñecemento das enfermidades profesionais das mulleres do mar e os seus
coeficientes redutores. (Mentres un traballador dun bacaladeiro ten un coeficiente
redutor dun 0,40 as redeiras non teñen ningún). A autoorganización das mulleres
do mar conseguiu melloras, pero neste caso resultan insuficientes. É necesario
avanzar na profesionalización das mulleres no mundo do mar.
É vital o empoderamento das mulleres do mar, porque neste sector tamén hai que
romper teitos de cristal. É preciso tamén fomentar o seu liderado e defender os
seus dereitos: en primeiro lugar pola súa propia dignidade, e logo porque lle
aportan valor engadido á pesca. Debemos recoñecer colectivamente a súa función
nun ámbito relevante do noso sector primario.
Neste contexto, as Federacións de Redeiras, alentadas por diversos estamentos e
por informes da Comisión do Pesca, do ISSGA e da Comisión Europea
solicitaron (realizando un ímprobo esforzo económico na contratación de
asesoramento legal) que se lles aplicasen coeficientes redutores.
O pasado 22 de marzo emitiuse un ditame por parte da Dirección General de la
Seguridad Social desestimando o procedemento para o recoñecemento de tales
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coeficientes ás redeiras. A argumentación vai na liña de “negar os indicios de
elevados incrementos nas taxas de mortalidade e morbilidade debido á
realización do citado traballo”.
O colectivo de redeiras cuestiona o descoñecemento absoluto por parte da DGSS
da dureza da profesión, así como das condicións laborais asociadas, sendo o
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único subsector da pesca ao que aínda non se lle recoñeceron os coeficientes
redutores, o que constitúe unha desigualdade de xénero con respecto a outros
traballadores que desenvolven tarefas similares que si teñen recoñecida a
diminución na idade de xubilación.
O Instituto galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) realizou un estudio
epidemiolóxico sobre o estado de saúde de 112 redeiras galegas. Neste informe
podemos ler, entre outras moitas cousas, o seguinte:
A xornada laboral é de oito horas,.., se ben normalmente teñen que traballar ata
a completa reparación das redes para que o barco poda saír a faenar e evitar a
perda de ingresos dos pescadores.
Un 87% das redeiras manipulan cargas, o 65% require desprazamento e un 74%
indica que o peso dos elementos mobilizados supera os 15 Qg.
O 68% das redeiras refire patoloxías atribuíbles á súa actividade pero soamente
52 estiveron de baixa por ese motivo (o 46% da mostra) e en ningún caso se
comunicou dano profesional, o que supón un descoñecemento das patoloxías
profesionais desta actividade e os seus riscos.
As redeiras están expostos a múltiples riscos para a súa seguridade e saúde
laboral, coa consecuente aparición de enfermidades profesionais ou danos á súa
saúde, en concreto, dores asociados co mantemento de posturas forzadas, o
desempeño de movementos repetitivos e o manexo de cargas.
O potencial dano á súa saúde ten a súa orixe na carga física asociada ao
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traballo: son os chamados riscos de orixe ergonómica. Do mesmo xeito, non
debemos esquecer as repercusións que o traballo duro durante tantos anos de
actividade pode xerar no sistema locomotor, que se manifestará tras deixar a
profesión, con perda de mobilidade e agravamento da deterioración física.
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Entre os cadros, as lesións profesionais máis comúns son as chamadas
enfermidades músculo-esqueléticas (MSD), orixinadas como consecuencia da
carga física asociada ao traballo.
Outros riscos laborais son os relacionados con axentes físicos derivados de
condicións adversas de traballo, como humidade, exposición ao sol ou
temperaturas extremas. A maior parte do TME de orixe laboral preséntanse ao
longo do tempo e son provocados polas condicións nas que realiza o traballo.
Tamén poden ser o resultado de accidentes, caídas, torceduras, etc. Estes
problemas de saúde van desde o malestar ou a dor, ata os síntomas clínicos que
poden ser a causa dalgún tipo de discapacidade.

En Galicia, onde hai un maior número de mulleres, a Lei 2/2007, do 28 de
marzo, relativa ao traballo das mulleres en igualdade, refírese directamente a
este traballo desde unha perspectiva de xénero. Trátase dunha actividade de
traballo feminizada na que se detecta un alto grao de irregularidade ou
intrusividade, realizado sen recoñecemento profesional, unha situación que debe
tratarse e, no seu caso, promoverase nos termos previstos nos apartados 1 e 2 do
artigo 36 e da disposición adicional sétima da citada lei.

Hai unha ausencia de vixilancia e control de saúde en relación cos riscos
laborais ao ser un grupo de traballadoras por conta propia afiliadas ao Réxime
Especial do Mar da Seguridade Social (REM). As estatísticas de enfermidades
profesionais non reflicten datos reais dos danos derivados das condicións nas
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que se desenvolve a actividade e en suma, restrinxe o coñecemento real das
patoloxías ou accidentes que se poden xerar no traballo.

Entre as patoloxías asociadas a riscos laborais nesta actividade destacan: As
lesións por tendóns por fatiga e inflamación das vaíñas do tendón, tecidos
peritendinosos e insercións musculares e tendinosas, osteoartrite das
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articulacións do ombreiro e enfermidades reumáticas, danos nos nervios
derivados da presión: síndrome do túnel do carpo, etc.

Estas enfermidades están incluídas no grupo 2 en relación con enfermidades
profesionais causadas por axentes físicos do grupo 2D, 2F e 2G, do Real decreto
1.299 / 2006, que aproba o cadro de enfermidades profesionais o sistema de
seguridade social. Non obstante, os datos numéricos non se reflicten nas
estatísticas porque non se comunican como son, enfermidades profesionais,
senón que son tratadas como enfermidades comúns sen conexión co traballo.

Estes factores, xunto con outros, como a presión do tempo na entrega de
mercadorías, as longas horas de traballo e as condicións de traballo sempre
óptimas (frío e calor extremos, humidade, correntes de aire, etc.) poden
aumentar risco de padecer MSD, específicamente STC, tendinitis do ombreiro,
síndrome subacromial, tendinite De Quervain, epi-condilite, epitrocleite,
síndrome de tensión cervical, omalgia, cervicalgias, dorsalgias, lumbago,
coxalxia, etc.
A diferenza doutros sectores de actividade en aqueles que o risco laboral vén en
gran parte debido á ferramenta utilizada na arte da pesca, neste caso será a
propia arte que determinará un maior grao de risco pola técnica de execución.

En base a todas estas consideracións, ao factor de desigualdade de xénero, ao
evidente grao de infrarrecoñecemento das condicións laborais e das patoloxías

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
REXISTROv6YZEu5XG4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

profesionais asociadas e á situación de precariedade e fenda salarial das mulleres
redeiras, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte Proposición
non de lei para o seu debate na Comisión 8.ª

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno Central
para a reconsideración dos coeficientes redutores neste colectivo profesional. Así
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mesmo ínstase ás administracións competentes a traballar polo coñecemento,
mellora e regulación das condicións laborais, salariais, de protección da saúde e
de representación dos colectivos de mulleres redeiras, empregando o enfoque de
xénero.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
Flora María Miranda Pena na data 04/04/2019 12:38:26
Paula Quinteiro Araújo na data 04/04/2019 12:38:34
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Luis Villares Naveira na data 04/04/2019 12:38:41
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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
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A billarda é un xogo que forma parte da tradición cultural galega. Aínda que a
súa práctica foi minguando ao longo do tempo, aínda se conserva nalgunhas zonas do
país. Desde o ano 2003 véñense organizando en Galiza competicións de billarda. O
proceso de recuperación comezou na Mariña de Lugo, e desde ai foi estendéndose a
case todo o territorio galego. No 2005 produciuse unha unificación de normas a partir
do xeito tradicional e neses anos creouse a Liga Nacional de Billarda, que organiza
competicións comarcais en todo o territorio galego agás en Ourense, onde non hai
competición mais si torneos de exhibición ao longo do verán.
Nos primeiros anos de recuperación creáronse tres conferencias ou
competicións: a Nordeste (Lugo), a Noroeste (Coruña) e Rías Baixas (Pontevedra).
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Entre 2010 e 2013 creáronse 6 conferencias. Nos tres últimos anos seguiu
incrementándose o número de practicantes, que na actualidade é dunhas 320 persoas,
das que un 35% son mulleres.
Cómpre ter en conta que se trata dunha actividade deportiva que combina
competición e participación e que ten unha alta potencialidade de desenvolvemento
1
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social e no eido educativo por tratarse dun xogo que transmite valores positivos, é
inclusivo e fomenta a relación interxeracional.
Para continuar co proceso de recuperación e expansión, a billarda precisa de
apoio institucional desde a Xunta de Galiza, as deputacións e os concellos.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a
1.

Recoñecer a billarda como modalidade deportiva.

2.

Desenvolver un programa de divulgación e expansión deste xogo no

ámbito educativo e no conxunto da sociedade.
3.

Fomentar e apoiar as competicións de billarda que se desenvolven no

territorio galego, así como o intercambio con outros países.
4.

Colaborar con concellos e deputacións para desenvolver un plan de
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creación de infraestruturas para a práctica da billarda.”

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores

2
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Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 04/04/2019 13:00:48

María Montserrat Prado Cores na data 04/04/2019 13:00:55

Ana Pontón Mondelo na data 04/04/2019 13:00:57

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/04/2019 13:00:59

Olalla Rodil Fernández na data 04/04/2019 13:01:00
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Noa Presas Bergantiños na data 04/04/2019 13:01:02
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 1ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Valga está nunha situación de
conflitividade laboral debido á actitude autoritaria do alcalde deste concello, que
impuxo unhas quendas de servizo que son absolutamente contrarias ao interese público.
Na actualidade, despois dos cambios impostos de xeito unilateral pola Alcaldía, o
persoal fai quendas de 8 horas de maneira que en horario nocturno só hai unha persoa
atendendo o servizo.
Ademais, a alcaldia ordénalle realizar tarefas de mantemento de espazos
públicos que non corresponden ás funcións dun corpo de emerxencias e que non figuran
tampouco no convenio asinado polas entidades que promoven os GES: Xunta,
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FEGAMP e Deputacións provinciais.
Por outra parte, o GES de Valga conta con equipamento anticuado e cun camión
que ten 28 anos de antigüidade e que sofre frecuentes avarías.
A situación na que se encontra o GES de Valga, que se dá tamén noutros grupos,
ten a súa orixe na falta de coordinación, supervisión e control da Xunta de Galiza, que

1
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ten as competencias en materia de coordinación das emerxencias, no desenvolvemento
do mapa de emerxencias e na axeitada cobertura do territorio, en cooperación coas
deputacións e concellos.
Esta situación ten como consecuencia a desprotección da poboación e unha
insuficiente capacidade de resposta ante as emerxencias, como se puxo de manifesto en
diferentes operativos desenvolvidos das pasadas semanas con motivo de incidencias
nocturnas en Pontecesures ou en Caldas. Como se tivo que desprazar a única persoa que
estaba na quenda de noite, o servizo quedou sen medios durante horas, o que resulta
dunha gravísima irresponsabilidade por partes das persoas responsábeis do mesmo.

Polo anteriormente exposto, o Grupo parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 1ª:
“O Parlamento de Galiza insta á Xunta a:
1.

Establecer criterios claros a respecto das quendas e cobertura mínima

que deben ter os GES para garantir unha boa capacidade de resposta diante de situacións
de emerxencia.
2.

Comunicar aos GES e ás persoas responsábeis políticas dos mesmos

cales son as funcións deste servizo e que tarefas corresponden a outro persoal
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municipal.
3.

Colaborar para procurar unha solución negociada no conflito laboral que

se está a producir no GES de Valga.
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4.

Negociar con todas as partes uns criterios claros e uniformes a respecto

das condicións salariais e laborais do persoal dos GES, para evitar situacións de
arbitrariedade e discriminación.
5.

Colaborar na mellora da dotación de medios materiais dos GES en xeral

e do GES de Valga en particular.”

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/04/2019 13:24:14

María Montserrat Prado Cores na data 04/04/2019 13:24:18
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de EN MAREA, por iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate na Comisión 4.ª, relativa ao desmantelamento do Museo Ferroviario de
Padrón.

Exposición de motivos
Hai uns meses os medios de comunicación anunciaron o traslado da locomotora
Sestao, ata agora no Museo Ferroviario da Fundación Camilo José Cela, para
incorporarse ao Museo do Ferrocarril de Ponferrada. A semana pasada
coñecemos que un vagón de mercancías, tamén cedido a dita fundación, foi
trasladado dende a mesma a La Fregeneda, en Salamanca. A Xunta manifestouse
en contra do traslado da locomotora Sarita de Padrón a Vilagarcía, pero
descoñecemos o seu parecer respecto a que estas dúas pezas saian fora de
Galicia.
Traslados sorprendentes, toda vez que o ano pasado esta mesma entidade
reiteraba a negativa da Xunta respecto da cesión a Vilagarcía da locomotora
Sarita na liña do solicitado pola Marea da Vila e que as deputadas asinantes
trouxemos ao Parlamento.
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Tendo en conta a vinculación clara entre a locomotora e Vilagarcía, concello que
dispuxo da primeira estación de ferrocarril de Galicia, e que nel se empraza o
Museo do Ferrocarril, máxime unha vez que a mencionada Fundación pasou a
mans públicas non debería haber motivo algún para que a locomotora continuara
en Padrón. Porén, alí sigue.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento de Galicia insta a Xunta a:

1-Favorecer o traslado da locomotora Sarita ao Museo do Ferrocarril de
Vilagarcía.
2-Presentar un informe sobre o futuro do Museo Ferroviario da Fundación
Camilo José Cela de Padrón.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 04/04/2019 13:30:43
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/04/2019 13:30:50

Luis Villares Naveira na data 04/04/2019 13:30:58
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei, para o
seu debate na Comisión 4.ª, relativa á valoración do galego nos traballos fin de
grao e mestrado para as bolsas investigadoras.

Exposición de motivos

Un informe recente do servizo de normalización lingüística da USC, publicado
en “O Cartafol”, advirte da precaria situación do galego na nosa universidade e
nos primeiros chanzos da carreira investigadora.

Na Universidade de Santiago de Compostela impártense en castelán 3 de cada 4
horas lectivas, mentres que o galego está presente en pouco máis de 1 hora de
cada 5.

As titulacións de mestrado, que supoñen un total de 48.603 horas, aproxímanse
máis a un modelo bilingüe que as titulacións de grao, que suman a meirande
parte das horas de clase (432.810). Así, mentres que a distribución do galego e do
castelán nos mestrados é dun 61,54% fronte a un 36,30%, respectivamente, nos
graos o galego está presente só no 21,06% das ocasións, moi por debaixo do
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castelán, cunha presenza do 75,01%.

Nalgúns casos, a escasa utilización do galego é aínda máis preocupante do
sinalado. Nos graos de Medicina, Enfermería (de Lugo e de Santiago),
Odontoloxía, Farmacia e Nutrición o galego ten unha presenza por debaixo do
9%.

156546

A disimetría entre o galego e o castelán mantense tamén nos traballos de fin de
grao (TFGs) e nos traballos de fin de mestrado (TFMs).

No ano 2017 defendéronse 3.309 TFGs na USC no marco de 55 titulacións.
2.456 (o 74,2%) estaban redactados en castelán, cifra que triplicaba os 724 en
galego (o 21,9%). En enxeñería química non houbo ningún traballo en galego.
Noutros graos, como Medicina ou Farmacia, a presencia do galego foi máis ben
testemuñal, pois o 96% e o 94% dos traballos, respectivamente, foron escritos e
castelán.

Entre os TFMs atopamos porcentaxes moi parecidas. En 2017 defendéronse
1.164 traballos de fin de mestrado. Empregouse o galego en só 275, isto é, no
23,5%, e o castelán en 828, que equivale ao 71%. En 20 dos 80 mestrados da
USC non houbo nin un só TFM en galego.

O uso do castelán diminúe sensiblemente na redacción das teses, pero iso non
supón unha mellora para o galego. Durante o ano 2016 foron lidas na USC 427
teses. O 59% foran redactadas en castelán e o 20% en inglés. Só o 13% se
atopaban en galego.

Cómpre, polo tanto, adoptar máis medidas para incentivar o uso do galego no
espazo universitario e investigador, comezando por valorar nas axudas de apoio á
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etapa predoutoral e postdoutoral o uso previo do galego no TFG e no TFM, algo
que agora mesmo non acontece.

Nos casos nos que se produza igualdade puntuación, as axudas á etapa
predoutoral valoran que se presentase o plan de traballo en galego. Nos mesmos
casos, as axudas de apoio á etapa postdoutoral valoran o compromiso de utilizar
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a lingua galega na memoria final da actividade. Pero ningunha das axudas valora
ter feito o TFG ou o TFM en galego.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a valorar o uso previo do galego
nos Traballos de Fin de Grao e nos Traballos de Fin de Mestrado nas axudas á
etapa predoutoral e postdoutoral da Xunta de Galicia.
Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 04/04/2019 13:54:41

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/04/2019 13:54:49

Luis Villares Naveira na data 04/04/2019 13:54:57
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Ánxeles
Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate na Comisión 4.ª, relativa á exposición poética do IES Punta
Candieira.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galicia cre que a poesía é un exercicio de liberdade intolerable.
Demostrouno fai pouco, instando á Inspección Educativa a retirar unha
exposición poética do IES Punta Candieira elaborada polos seus alumnos e
alumnas.

No mes de febreiro, o alumnado do IES Punta Candieira participou nun
obradoiro de poesía impartido por Carlos Negro. Nel aprenderon técnicas
expresivas que logo empregaron na elaboración dos seus propios poemas.

O mes seguinte, a Biblioteca Escolar do centro decidiu expoñer a obra dos
rapaces e rapazas nas instalacións do propio instituto, algo ben inocente que, non
obstante, foi denunciado á Consellería de Educación por un delator anónimo. O
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motivo? Un poema no que aparecía o verso “Odio a España”.

O escrito dicía así:
“Odio que non me deixen facer as cousas.
Odio todo que empece por ‘odio que’.
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Odio os postureos das redes sociais.
Odio aos fachas.
Odio ter fame.
Odio os críticos.
Odio perder o tempo.
Odio a sociedade na que vivimos.
Odio a tauromaquia.
Odio que se me meta o rímel nos ollos.
Odio a xente hipócrita.
Odio España.
Odio que me obriguen a comer.
Odio a fantasía pintada de rosa...”

Segundo parece, esta perigosísima composición foi motivo dabondo para que a
Consellería de Educación motivase que Inspección tomase cartas no asunto.
Ante esta situación, a Biblioteca Escolar do centro denunciou a “censura” e a
“prohibición” e defendeu que “a creación literaria forma parte do sentir cultural
dos pobos e deber ser protexida polo dereito á liberdade de expresión”. Na súa
opinión, “as autoridades académicas deben velar polo dereito de expresión dos
alumnos, e de todos os seus administrados, segundo contemplan as leis
educativas e tamén a propia Constitución”.
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Porén, a Xunta de Galicia preferiu optar novamente pola censura. Nada novo. O
Goberno de Feijóo non tolera as expresións que se sitúan fóra das estreitas
marxes da súa ideoloxía.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:

156550

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a rectificar a censura de Inspección
Educativa publicando e distribuíndo os poemas elaborados polos alumnos e
alumnas do IES Punta Candieira.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/04/2019 16:08:57
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Luca Chao Pérez na data 04/04/2019 16:09:03

Luis Villares Naveira na data 04/04/2019 16:09:08
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Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da deputada
Concepción Burgo López e do deputado Luis Álvarez Martínez, a través do
seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Comisión 4.ª,
Educación e Cultura.

Exposición de motivos
O Centro Dramático Galego (CDG), creado fai mais de 30 anos como resposta
ás demandas do sector escénico, está sufrindo dende a chegada do PP a Xunta de
Galicia un proceso de abandono moi preocupante.
Nos últimos anos os problemas se multiplicaron e están a provocar unha seria
inquedanza en todo o sector pola continua perda de peso dun centro que tiña que
ser emblemático para a cultura galega.
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A Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) está a denunciar dende
fai anos estes problemas sen atopar unha resposta positiva da Consellería de
Cultura ni da Agadic.
Si ben os problemas do CDG, como dixemos antes, se deron desde o principio
do goberno do Sr. Feijoo, nos últimos anos se multiplicaron ao decidir Agadic,
na tempada de 2016, instaurar un sistema de selección de elencos baseada na
libre concorrencia e nas leis que rexen a función pública, un marco legal que ten
un moi difícil axustarse á realidade do sector escénico e as peculiaridades
laborais dos interpretes. Eses desaxustes, e as irregularidades cometidas diante
o proceso, levaron a dimisión aos membros do tribunal encargado da selección
de actores e actrices para Martes de Carnaval de Valle-Inclán , así como a
dimisión do director Tito Asorey. No 2018, en cambio e a pesar de que o
director de Agadic afirmaba que non había outra forma de seleccionar os
elencos, decidiuse externalizar o proceso de contratación, dramaturxia tradución
e interpretación a unha compañía privada, perdendo a Agadic o control da obra,
situación que nunca se dera no CDG.
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Pero CDG leva tempo sufrindo outros problemas que están a reducir case a nada
o seu papel. Ente eles un forte descenso da súa actividade cunha cada vez máis
reducida produción propia, que agora é de só unha obra por tempada e con
elencos moi reducidos de dez intérpretes. Tampouco se fan coproducións e a
distribución resúmese en una pequena xira polas sete cidades galegas. Con todo
elo e co forte proceso de burocratización e unha lexislación pouco acorde cas
necesidades do sector, o CDG deixou de constituír un impulso para o sector
teatral como é a súa obriga e tampouco cumpre a súa labor de levar a cultura
teatral en galego a cidadanía, perdendo a súa conexión co público.
A AAAG, xa no 2017, alertou desta situación e solicitou unha mesa sectorial
entre a administración e as asociacións profesionais dos sector para abordar, non
só o procedemento de selección de elencos, senón tamén o conxunto dos
problemas de funcionamento do CDG e para dar conta dunha reivindicación
reiterada nos últimos anos no sector: a refundación da institución publica de
teatro, de xeito que conte con unha entidade xurídica propia, uns orzamentos
adecuados, e unha independencia que poida encaixar o funcionamento público
coas particularidades artísticas e laborais do sector. A Agadic convocou unha
mesa de traballo en 2018 pero só para abordar os procesos de selección,
negándose a analizar os restantes problemas.
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Os problemas de burocratización e de falta de adecuación do marco legal xeral
as peculiaridade dos sectores artísticos non afecta tan só ao CDG nin se
circunscribe ao marco galego. Outras institucións autonómicas e tamén o
Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales do que dependen o Centro
Dramático Nacional e a Compañía de Teatro Clásico entre outros tamén os están
a sufrir.
Debido a evidencia dos problemas, o 13 de decembro de 2018 na reunión anual
do Consejo Estatal de las Artes Escénicas e de la Música, o ministro de Cultura
fixo públicas unha serie de medidas importantes para as artes escénicas
motivadas pola necesidade de levar a cabo cambios urxentes das políticas
culturais adaptadas aos novos tempos entre as que destaca a elaboración dunha
nova lei de funcionamento para o INAEM, porque como dixo o ministro, se non
queremos afogar a cultura debemos garantir marcos específicos xa que as
dinámicas, necesidades e procedementos dos sector cultural son diferentes aos
doutros sectores.
Sorprendentemente, nesta importante reunión do Consejo Estatal de las Artes
Escénicas y de la Música, Galicia non estaba presente nin a través da
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Consellería de Cultura nin da Agadic. Unha ausencia que cremos debe ser
explicada porque os temas tratados interesan a todos, ao igual que as posibles
solucións.
Os socialistas cremos que xa é hora de que a Consellería de Cultura adopte as
solucións necesarias de acordo co sector para que o CDG teña as ferramentas
necesarias para poder cumprir o seu importante papel dentro da cultura do noso
pais e remate con esta situación de esmorecemento.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a iniciar, en colaboración cos
representantes de todos os sectores teatrais, un proceso de elaboración dun novo
marco legal que o dote dunha autonomía real e das ferramentas necesarias para
romper os desaxustes entre os marcos legais e o normal funcionamento das
institución públicas de creación artística, tal como se está a facer a nivel estatal
co INAEM.”
Pazo do Parlamento, 04 de abril de 2019

Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Manuel Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/04/2019 16:32:14
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/04/2019 16:32:22
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/04/2019 16:32:28
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Ánxeles
Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 4.ª, relativa ao uso do galego nas entidades bancarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Mesa pola Normalización Lingüística vén de publicar un informe titulado “O
uso do galego nas páxinas web das entidades bancarias”, no que analiza “como
empregan os diferentes bancos o galego nas súas páxinas web, aplicacións e
caixeiros”. O obxectivo do documento é expoñer “se as galegas e os galegos
poden desempeñar as súas actividades financeiras no seu propio idioma, tal e
como debería garantir a lei e como ocorre con outros idiomas oficiais do Estado”.

A lexislación é ben clara ao respecto. No punto 3 do artigo 5 do Estatuto de
Autonomía lese:
“Os poderes públicos de Galicia garantirán o usos normal e oficial dos
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dous idiomas e potenciarán a utilización do galego en todas as ordes da
vida pública, cultural e informativa, e disporán dos medios necesarios para
facilitar o seu coñecemento”.

A disposición adicional sexta da Lei 1/2010 de comercio di:
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“Os prestadores de servizos que operen no territorio da Comunidade
Autónoma de Galiza, con independencia do lugar de establecemento
orixinario, deberán respectar o marco legal vixente en materia lingüística,
especialmente a partir da Lei 3/1985, do 15 de xuño, de normalización
lingüística, con arranxo ao disposto no apartado 4 do artigo 1 da Directiva
2006/123/CE, do Parlamento europeo e do Consello, de 12 de decembro
de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.
Para estes efectos, favorecerán a normalización progresiva do uso do
galego na prestación dos seus servizos e deberán ofrecer aos seus
destinatarios a posibilidade de manter a comunicación oral e escrita na
lingua galega”.

Pola súa banda, a Lei galega de comercio 2/2012, do 28 de marzo, establece que:
“Os consumidores, nas súas relacións de consumo, teñen dereito a usar
calquera das linguas oficiais da comunidade autónoma de Galiza, sempre e
cando a contratación se realizase ou o consentimento se manifestase no
territorio da comunidade autónoma de Galiza, así como nos supostos de
publicidade, ofertas, promocións ou comunicacións comerciais recibidas
en Galiza”.
Atendendo aos datos que achega o informe da Mesa, é claro que na práctica “non
se garante o exercicio pleno do dereito a usar o galego recibindo na mesma
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lingua todo tipo de información for na sinalización ou na atención oral e escrita”.
De feito, nin un só banco “permite materialmente o seu exercicio ao non se
establecer o deber da empresa de corresponder ese dereito de forma activa
utilizando a lingua elixida pola usuaria ou usuario que, en numerosos casos, se ve
obrigado a cambiar de lingua se non é comprendido por persoal da empresa e no
que atinxe á documentación formal da relación comercial vese compelido a non
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poder formalizala en lingua galega, pola falta de dispoñibilidade, con carácter
ordinario, de modelos contractuais e formularios na lingua propia”.

Que se vulnere o dereito a ser atendido na lingua propia é moi grave, pero é aínda
peor nos casos nos que as empresas bancarias desfrutan dun convenio público co
Goberno da Xunta de Galicia. “Baixo o nome de entidades financeiras
colaboradoras, agrúpanse un grupo de bancos que gozan de exclusividade ao que
as persoas usuarias deben acudir para realizar determinados trámites como
ferramenta vehicular para a realización de actividades obrigatorias e necesarias
como o pagamento de taxas universitarias, sancións administrativas, e diversas
taxas por servizos públicos administrativos, venda de bens etc”.
Das 14 entidades bancarias que teñen un convenio coa Xunta, só catro “ofrecen
os servizos web en galego. De forma que aos galegos impónselles a obriga de
realizar os trámites obrigatorios e públicos en español sen opción en galego, a
pesar de pagaren taxas e prezos á Xunta”. Así, o Goberno non é quen de facer
cumprir a Lei nin sequera nos bancos que se benefician do seu respaldo.
No que respecta a internet, a cousa non mellora, xa que “tan só o 33,33% das
entidades garante o uso do galego na web, unha porcentaxe menor que o de
linguas non oficiais como o inglés, que está presente no 42% dos casos”.
Desta maneira, malia que a “posibilidade de desenvolvermos unha vida plena en
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galego é condición esencial para a normalización lingüística, que a Xunta de
Galiza ten o deber de impulsar e fomentar” e a pesar de que os “poderes públicos
galegos teñen a obriga legal de combater a falsa naturalidade do tratamento do
galego como lingua estranxeira na súa propia nación”, a realidade é que o
Goberno galego está lonxe de satisfacer os dereitos lingüísticos da cidadanía.

156557

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a adoptar as medidas lexislativas
oportunas para que os bancos, e, particularmente, os bancos que teñan convenios
co Goberno, garantan o dereito de poder empregar o galego e poder ser atendido
en galego.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputadas do G.P. de En Marea.
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/04/2019
16:42:02

Luca Chao Pérez na data 04/04/2019 16:42:08
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Luis Villares Naveira na data 04/04/2019 16:42:14
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 2.ª.
Exposición de motivos
A empresa Naturgy vén de comezar as obras do proxecto de instalación do
Parque Eólico de Mouriños, no Concello de Cabana de Bergantiños.
Tal e como era previsible ditas obras están a provocar danos irreparables no
patrimonio e, a nivel paisaxístico, destruíndo formacións rochosas, penedos
singulares, coas voaduras e explanacións que se están a facer para levar a cabo as
bases dos aeroxeneradores e a apertura de pistas, como se pode observar nas
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imaxes.
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As imaxes mostran a gran afección que para o patrimonio natural e cultural e
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para a paisaxe teñen as obras.
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O proxecto do parque eólico Mouriños foi aprobado definitivamente en outubro
de 2018 como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como das
disposicións normativas contidas no mencionado proxecto. Resolución do 5 de
outubro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, publica o Acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 4 de outubro de 2018.

Forma parte dun modelo de desenvolvemento eólico que espolia os recursos e é
insensible cos impactos que produce.

CSV: BOPGDSPGmzRVwwX5c4
REXISTROcsyN4LIP45
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Serra do Gontón é un dos últimos paraísos naturais que quedan intactos na
Costa da Morte.
O Pico de Sinde destaca na fermosa paisaxe e, próxima ao esteiro do río Anllóns,
a área afectada polo parque eólico Mouriños encerra unha biodiversidade e unha
riqueza paisaxística espectacular.
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Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a paralizar cautelarmente as obras
na Serra do Gontón do proxecto do Parque eólico de Mouriños, e garantir que se
cumpre co proxecto aprobado e non se dana o patrimonio natural da serra.
Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Vicevoceiro e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 04/04/2019 17:12:05
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Marcos Cal Ogando na data 04/04/2019 17:12:12
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Ánxeles
Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate na Comisión 4.ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, creado polo Real
Decreto 497/2010, de 30 de abril de 2010, ten como cometido principal
favorecer a comunicación, cooperación e intercambio de opinións no ámbito
das artes escénicas e musicais e dar canle ás peticións e propostas do sector nas
súas relacións coa Administración Xeral do Estado, permitindo recoller as
recomendacións dos principais axentes e destinatarios das políticas culturais, e
facilitando a definición participativa das prioridades nestes ámbitos artísticos.
Entre os membros hai representantes de asociacións e organizacións do sector
de ámbito estatal, representantes da administración estatal, autonómica e local
e unha serie de vogais nomeados polo Ministerio, a proposta do INAEM, entre
persoas de recoñecido prestixio, experiencia ou especiais coñecementos
técnicos.
O día 13 de decembro tivo lugar no Ministerio de Cultura a reunión anual do
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Consejo Estatal, na que se fixo balance do ano 2018 e se presentaron as liñas de
actuación para o 2019. Fixéronse tamén públicas unha serie de medidas
importantes para a cultura escénica, como cambios urxentes das políticas
culturais. Compre salientar o anuncio da elaboración dunha nova Lei de
funcionamento para o INAEM. Galicia institucionalmente non estivo presente.
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Non asistiu ninguén da Consellería de Cultura, nin da AGADIC. Foi a única
CCAA sen representación.

Tamén se considera importante ( como nos traslada un dos vocais experto do
Consejo Artístico de Teatro, da Comisión executiva e do Consejo de Estado de
Música e Artes Escénicas), que “para favorecer o fluído e lóxico mecanismo
deste sector, encaixar o funcionamento e a consolidación pública da produción,
creación e distribución das actividades escénicas no marco do sector público,
basicamente no disposto na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público. Fórmulas como S.A., convenios de colaboración ou calquera
outra medida, deben estar en sintonía co apoio do servizo público de calidade,
transparente e diverso que prestan unidades de produción e que teñen ademais a
responsabilidade da representatividade e da imaxe de calidade dun país, como
son en Galicia, O CDG ou o CCG.

No Parlamento de Galicia presentouse hai dous anos un Anteproxecto de Lei de
Artes Escénicas que foi esquecido ata o momento actual. Mentres tanto o CDG
esmorece, a Rede dilúese, O Centro Coreográfico mantén a inercia e a precaria e
dispersa actividade escénica subsiste en base ás subvencións recortadas nos
últimos nove anos, única xestión de política escénica en Galicia. Os responsables
seguen a ser os mesmos.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
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Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a iniciar procedementos análogos
para dinamizar o sector das Artes Escénicas e adaptar a Lei á realidade galega.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.
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Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputadas do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/04/2019 17:49:40

Luca Chao Pérez na data 04/04/2019 17:49:47
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Luis Villares Naveira na data 04/04/2019 17:49:54
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu portavoz, e
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante
esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª,
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Exposición de motivos
O artigo 125 da Constitución española de 1978 dispón a participación da
cidadanía na institución do xurado como un dereito, sendo ademais unha obriga
dende que así se estableceu na lei orgánica do xurado de 22 de maio de 1995. A
ninguén se lle escapa que participar nun xurado supón unha obriga que xera
presión aos 11 cidadáns legos en Dereito (9 titulares e 2 suplentes) que deben
exercer esta función cando son seleccionados e posteriormente elixidos.
Nestes días, celebrouse na Sección 2ª da Audiencia Provincial de Pontevedra o
coñecido como “crime da rozadora” e os cidadáns xurados que participaron
tiveron que estar 2 días enteiros deliberando (incomunicados, polo tanto) para
chegar a un veredicto. O que ocorreu foi que a Dirección Xeral de Xustiza do
Goberno da Xunta de Galicia (que así o vén facendo dende que Feijóo é
presidente) non dotou dos medios necesarios ás persoas formaron parte do xurado
popular: nin botellas de auga nas horas que duraron as sesións de deliberación,
nin comida “decente”, nin cea (tiveron que ir cear a unha bocatería, escoltados
pola Policía Nacional), nin habitacións dispoñibles á hora que saíron da
Audiencia.
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É dicir, unha absoluta imprevisión, pese a que a Dirección Xeral de Xustiza ten
coñecemento de que vai haber sorteo de xurados 2 ou 3 meses antes de que
comecen os xuízos, imprevisión que tivo que solucionar o persoal adscrito á
Sección 2ª da Audiencia Provincial. Hai anos, era persoal da Xunta de Galicia
quen xestionaba este tipo de trámites, pero hai anos que se ten desentendido a
Dirección Xeral de Xustiza e, polo tanto, o conselleiro de Xustiza, o señor Rueda.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, con relación á intendencia
relacionada cos cidadáns xurados que participan nos xuízos con xurado popular
nas audiencias provinciais de Galicia, a nomear unha persoa responsable de
xestionar todos os trámites relacionados coa dita intendencia para as audiencias
provinciais das catro provincias e as seccións das mesmas nas cidades de Vigo e
Santiago de Compostela.

Pazo do Parlamento, 04 de abril de 2019
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/04/2019 18:00:44
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/04/2019 18:00:49
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 04/04/2019 18:00:54
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/04/2019 18:00:56
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de EN MAREA, por iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate na Comisión 4.ª, relativa á elaboración dos informes sobre o impacto das
obras que afectan a bens patrimoniais

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 25 de marzo o DOG publicaba a resolución do 28 de febreiro de 2019,
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pola que se dá publicidade a unha
encomenda de xestión ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A.,
unha nova externalización de parte do servizo de elaboración dos informes sobre
o impacto das obras que afectan a bens do patrimonio cultural e á súa contorna de
protección.
Unha encomenda de 148.264,87 € cunha duración de catro meses e carácter
retroactivo a inicios de marzo, malia saír publicado case a finais dese mes. O que
supón, como denuncia a CIG unha artimaña coa que a Xunta pretende dar visos
de legalidade ao traballo que TRAGSATEC veu desenvolvendo para a Dirección
Xeral de Patrimonio entre xaneiro e marzo, logo de ter rematado a vixencia dun
primeiro contrato en decembro.
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Encomenda que supón que o persoal da empresa pública Tragsatec, que non ten
entre os seus obxectivos a valoración das obras que afectan sobre o patrimonio
cultural, se encargue da emisión de informes técnicos que debería realizar o
persoal propio da Consellería o que implica mesmo o traslado dos propios
informes.
Externalización que seguramente ven forzada, tamén, pola falta de persoal toda
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vez que Dirección Xeral de Patrimonio que xa carecía de persoal suficiente para
sacar adiante os expedientes, non aumentou o número de arqueólogas e
arquitectas, chegando mesmo "ao esperpento de que prazas creadas na relación
de postos de traballo da Consellería están vacantes, sen ocupar por persoa
ningunha. Como resultado, os atrasos na emisión das resolucións de autorización
son enormes, co conseguinte malestar na cidadanía".

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de galicia a cubrir as prazas vacantes na
propia Dirección Xeral de Patrimonio e crear

as prazas necesarias neste

departamento para garantir a tutela do patrimonio cultural por parte do persoal
propio da Consellería.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.
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Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 04/04/2019 18:12:20

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/04/2019 18:12:29
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Luis Villares Naveira na data 04/04/2019 18:12:36
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Solicítolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara, a
comparecencia a petición propia -ante a Comisión 4 de Educación e Culturado secretario xeral de Polltica Lingüistica, para informar "das adilvidades de
promoción e dinamización da II ngua galega".

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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