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ı Acordo da Mesa do Parlamento, do día 30 de abril de 2019, polo que se acorda elevar ao Pleno a
proposta de tramitación polo procedemento especial de lectura única do Proxecto de lei polo que
se concede un suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias para o ano 2019
(doc. núm. 49436; 10/PL-000015)
158972
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1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

ı 49226 (10/POC-007787)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns da Corporación Radio e Televisión de Galicia para non emitir información na Televisión de Galicia e na Radio Galega en relación coa concesión do Premio José Couso de Liberdade
de Prensa aos profesionais da Corporación, que se manifestan baixo o lema «Defende a Galega»
158990

ı 49227 (10/POC-007788)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a reserva de prazas para persoas con discapacidade intelectual reﬂectida no Decreto 33/2019,
polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario
e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 158986

ı 49228 (10/POC-007789)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a reserva de prazas para persoas con discapacidade intelectual reﬂectida no Decreto 33/2019,
polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario
e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 158988

ı 49246 (10/POC-007790)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as previstas polo Goberno galego para garantir os dereitos
laborais dos traballadores e das traballadoras e mais o mantemento da actividade produtiva da
empresa GRI Trowers no Carballiño, así como a súa valoración respecto da situación das empresas
fornecedoras de materiais e servizos do sector eólico
158990

158962
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ı 49251 (10/POC-007791)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o nivel de execución por parte do Goberno galego dos recursos procedentes do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca nos anos 2017 e 2018
158994

ı 49255 (10/POC-007792)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun estudo do impacto socioeconómico dos aloxamentos vacacionais en Galicia, así como a valoración das súas repercusións nos
demais sectores
158996

ı 49260 (10/POC-007793)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para mellorar a coordinación entre as diferentes administracións en materia de loita contra a praga do tártago de
patas amarelas (Vespa velutina nigrithorax) así como a súa opinión referida á xestión levada a
cabo ao respecto
158998

ı 49267 (10/POC-007794)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia en relación cos datos referidos ás razóns das mulleres
galegas para demoraren a súa maternidade ata pasados os trinta anos ou para teren menos ﬁllos
dos desexados, así como as medidas previstas ao respecto
159000

ı 49276 (10/POC-007795)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a adaptación do uso da auga en Galicia na actualidade aos obxectivos ambientais da normativa comunitaria, así como o grao de aplicación da Directiva marco da auga do ano 2000 e da Directiva sobre inundacións do ano 2007
159004
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ı 49282 (10/POC-007796)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade de demandarlle ao Goberno central
a intervención pública en Alcoa-A Coruña, as actuacións que está a valorar en relación coa empresa
e a proximidade da data de referencia para a adopción de alternativas co ﬁn de garantir a continuidade do seu emprego e da súa actividade industrial
159006

ı 49289 (10/POC-007797)

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

158963

X lexislatura. Número 470. 30 de abril de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre a avaliación e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa actual situación demográfica da provincia de Ourense, así como sobre o seu desenvolvemento industrial
e económico
159010

ı 49293 (10/POC-007798)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 4 máis
Sobre os contactos mantidos e as medidas adoptadas polo Goberno galego para defender o mantemento dos postos de traballo da empresa GRI Towers Galicia, S. L., así como as actuacións previstas para mellorar as condicións laborais do seus traballadores
159014

ı 49305 (10/POC-007800)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a dotación de novas residencias de persoas maiores en
Pontevedra, o prazo estimado para corrixir as deﬁciencias que presenta o centro de Campolongo e as
negociacións levadas a cabo cos propietarios do antigo asilo para a súa posible reconversión nun centro
dese tipo, así como as razóns da demora na dotación dunha nova residencia nese concello
159017

ı 49311 (10/POC-007801)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da evolución que presenta o índice de prezos ao
consumo en Galicia no mes de abril de 2019 e as súas repercusións nas economías domésticas, así
como as medidas que vai desenvolver para mellorar a capacidade económica das familias e reducir
o impacto nelas da suba que rexistra
159021

ı 49328 (10/POC-007802)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia referida ás responsabilidades directas e indirectas dos danos
ocasionados nos túmulos neolíticos do concello do Irixo, as actuacións levadas a cabo ou previstas
ao respecto, así como as medidas que vai impulsar para evitar a constante destrución do patrimonio
arqueolóxico asociado á expansión madeireira
159024
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ı 49330 (10/POC-007803)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os criterios seguidos pola Consellería de Sanidade para conceder o acceso ao tratamento co
fármaco Ocrelixumab ás persoas que padecen esclerose múltiple, así como as medidas previstas
en relación coa súa denegación a unha paciente á que xa llo ofreceran e que xa pasara o proceso
de inmunización e control da enfermidade
159028

ı 49337 (10/POC-007806)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as políticas que vai desenvolver o Goberno galego para evitar o impacto que está a ter na
economía a desigual evolución da ocupación por sectores económicos e tramos de idade, así como
a súa valoración sobre este feito
159030

ı 49343 (10/POC-007807)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns do Goberno galego para a creación da Rede galega de dinamización da formación profesional dual, o número de centros que solicitaron a súa inclusión nela e os criterios
de selección seguidos ao respecto, así como o custo que vai supoñer esta medida ata o 31 de
decembro de 2019
159034

ı 49354 (10/POC-007808)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar a discriminación que padece a
frota galega do arrastre no acordo de pesca entre España e Portugal como consecuencia da posibilidade da frota portuguesa de traballar nas ﬁns de semana en augas de ambos os dous países
159037

ı 49363 (10/POC-007809)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego e as medidas que vai adoptar en relación coa redución da
presenza de persoal especializado na atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero durante
o período vacacional e as ﬁns de semana nalgunhas zonas
159039

ı 49367 (10/POC-007810)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á mellora das condicións da sala de agarda para
as vítimas de violencia de xénero no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Viveiro,
así como respecto da resposta dada á solicitude remitida polo Concello ao respecto
159041
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ı 49374 (10/POC-007811)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o cumprimento na actualidade por parte do Goberno galego da Lei 16/2003, de cohesión e
calidade do Sistema nacional de saúde, as súas intencións en relación coa execución do acordo
parlamentario referido á solicitude ao Goberno central do traspaso ao Sergas das competencias
en materia penitenciaria, e as xestións levadas a cabo ao respecto
159044

ı 49379 (10/POC-007812)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns do baixo nivel de execución que presentan no ano 2018 as partidas orzamentarias
541D (Control ambiental e xestión de residuos) e 541E (Coñecemento do medio ambiente e fo-
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mento da sustentabilidade), necesarias para a loita contra o cambio climático, así como os programas e servizos afectados
159046

ı 49384 (10/POC-007813)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á situación na que se atopa a Residencia do Maior de
Pontevedra, así como as razóns da demora e o prazo previsto para o cumprimento do compromiso
de construír outra nova con prazas públicas
159048

ı 49398 (10/POC-007814)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do programa Innova Peme, de axudas dirixidas ás
microempresas e pequenas e medianas empresas galegas co ﬁn de apoiar o ﬁnanciamento de actividades integradas en plans de innovación
159050

ı 49400 (10/POC-007815)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a aplicación polo Goberno galego en Galicia da normativa estatal reguladora do programa
de incentivos á mobilidade eﬁciente e sustentable, ou Plan Moves, así como a súa valoración ao
respecto
159052

ı 49403 (10/POC-007816)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a participación e o impacto que están a ter as iniciativas da marca Artesanía de Galicia na
posta en valor e proxección internacional do sector artesanal galego
159055

ı 49404 (10/POC-007817)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das axudas destinadas á innovación e á mellora
tecnolóxica das empresas galegas dedicadas á primeira e segunda transformación da madeira
159057
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ı 49409 (10/POC-007818)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a xestión levada a cabo pola Dirección da CRTVG en relación coa cobertura da nova referida
á concesión do X Premio José Couso de Liberdade de Prensa á plataforma en defensa da radio e
televisión públicas da comunidade autónoma Defende A Galega
159059

ı 49412 (10/POC-007819)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
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Sobre o cumprimento na actualidade polo Goberno galego da Lei 16/2003, de cohesión e calidade
do Sistema nacional de saúde, as súas intencións en relación coa execución do acordo parlamentario referido á solicitude ao Goberno central do traspaso ao Sergas das competencias en materia
penitenciaria e as xestións levadas a cabo ao respecto

ı 49413 (10/POC-007820)

159061

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos

Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos beneﬁcios que lle vai reportar á veciñanza a implantación dos parques eólicos de Bustelo, Monte Toural e Campelo, nos concellos de Carballo, Coristanco e Santa Comba

ı 49417 (10/POC-007821)

159063

Grupo Parlamentario de En Marea

Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas conclusións do Informe de sinistralidade laboral en Galicia no ano 2018 e a súa opinión respecto deste tema

ı 49418 (10/POC-007822)

159065

Grupo Parlamentario de En Marea

Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula

Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar a modiﬁcación das condicións laborais do persoal pola empresa concesionaria do servizo de salvamento marítimo

ı 49420 (10/POC-007823)

159068

Grupo Parlamentario de En Marea

Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula

Sobre as actuacións ou os protocolos de investigación e protección que vai desenvolver o Goberno

galego en relación co incremento da presenza de microplásticos nos ecosistemas mariños 159070

ı 49422 (10/POC-007824)

Grupo Parlamentario de En Marea

Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula

Sobre o número de estacións depuradoras de augas que teñen instalados na actualidade en Galicia

mecanismos de depuración terciaria, así como sobre os proxectos que vai implantar o Goberno ga-

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

lego para evitar a actual situación de contaminación das rías

ı 49424 (10/POC-007825)

159072

Grupo Parlamentario de En Marea

Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel

Sobre a valoración e as previsións do Goberno galego para mellorar os datos reﬂectidos na Memoria

do Consello Galego de Relacións Laborais correspondente ao ano 2018 respecto do número de traballadores que hai en Galicia amparados por un convenio colectivo

159074
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1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito

ı 49229 (10/PRE-014844)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a reserva de prazas para persoas con discapacidade intelectual reﬂectida no Decreto 33/2019,
polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario
e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 159076

ı 49245 (10/PRE-014845)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as previstas polo Goberno galego para garantir os dereitos
laborais dos traballadores e das traballadoras e mais o mantemento da actividade produtiva da
empresa GRI Trowers no Carballiño, así como a súa valoración respecto da situación das empresas
fornecedoras de materiais e servizos do sector eólico
159078

ı 49253 (10/PRE-014846)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o nivel de execución por parte do Goberno galego dos recursos procedentes do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca nos anos 2017 e 2018
159082

ı 49257 (10/PRE-014847)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun estudo do impacto socioeconómico dos aloxamentos vacacionais en Galicia, así como a valoración das súas repercusións nos
demais sectores
159084

ı 49262 (10/PRE-014848)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para mellorar a coordinación entre as diferentes administracións en materia de loita contra a praga do tártago de patas
amarelas (Vespa velutina nigrithorax), así como a súa opinión referida á xestión levada a cabo
ao respecto
159086

ı 49277 (10/PRE-014849)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a adaptación do uso da auga en Galicia na actualidade aos obxectivos ambientais da normativa comunitaria, así como o grao de aplicación da Directiva marco da auga do ano 2000 e da Directiva sobre inundacións do ano 2007
159088
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ı 49279 (10/PRE-014850)

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

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade de demandarlle ao Goberno central
a intervención pública en Alcoa-A Coruña, as actuacións que está a valorar en relación coa empresa

e a proximidade da data de referencia para a adopción de alternativas co ﬁn de garantir a continuidade do seu emprego e da actividade industrial

ı 49288 (10/PRE-014851)

159091

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

Sobre a avaliación e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa actual situación demográfica da provincia de Ourense, así como sobre o seu desenvolvemento industrial
e económico

ı 49301 (10/PRE-014852)

159095

Grupo Parlamentario de En Marea

Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María

Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego para resolver a problemática que están a

padecer as redeiras de Portosín como consecuencia da interrupción da subministración eléctrica
no espazo onde traballan

ı 49304 (10/PRE-014853)

159099

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

Sobre as previsións do Goberno galego para a dotación de novas residencias de persoas maiores

en Pontevedra, o prazo estimado para corrixir as deficiencias que presenta o centro de Campolongo e as negociacións levadas a cabo cos propietarios do antigo asilo para a súa posible reconversión nun centro dese tipo, así como as razóns da demora na dotación dunha nova residencia
nese concello

ı 49309 (10/PRE-014854)

159101

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

Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da evolución que presenta o índice de prezos ao
consumo en Galicia no mes de abril de 2019 e as súas repercusións nas economías domésticas, así
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como as medidas que vai desenvolver para mellorar a capacidade económica das familias e reducir
o impacto nelas da suba que rexistra

ı 49325 (10/PRE-014855)

159105

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

Sobre os datos referidos ao tratamento en Galicia das persoas con esclerose múltiple co fármaco
Ocrelizumab

159108
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ı 49327 (10/PRE-014856)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia referida ás responsabilidades directas e indirectas dos danos
ocasionados nos túmulos neolíticos do concello do Irixo, as actuacións levadas a cabo ou previstas
ao respecto, así como as medidas que vai impulsar para evitar a constante destrución do patrimonio
arqueolóxico asociado á expansión madeireira
159110

ı 49329 (10/PRE-014857)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os criterios seguidos pola Consellería de Sanidade para conceder o acceso ao tratamento co
fármaco Ocrelixumab ás persoas que padecen esclerose múltiple, así como as medidas previstas
en relación coa súa denegación a unha paciente á que xa llo ofreceran e que xa pasara o proceso
de inmunización e control da enfermidade
159114

ı 49339 (10/PRE-014858)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as políticas que vai desenvolver o Goberno galego para evitar o impacto que está a ter na
economía a desigual evolución da ocupación por sectores económicos e tramos de idade, e a súa
valoración sobre este feito
159116

ı 49345 (10/PRE-014859)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns do Goberno galego para a creación da Rede galega de dinamización da formación profesional dual, o número de centros que solicitaron a súa inclusión nela e os criterios
de selección seguidos ao respecto, así como o custo que vai supoñer esta medida ata o 31 de
decembro de 2019
159120

ı 49364 (10/PRE-014860)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego e as medidas que vai adoptar en relación coa redución da
presenza de persoal especializado na atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero durante
o período vacacional e as ﬁns de semana nalgunhas zonas
159123

ı 49375 (10/PRE-014861)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o cumprimento na actualidade polo Goberno galego da Lei 16/2003, de cohesión e calidade
do Sistema nacional de saúde, as súas intencións en relación coa execución do acordo parlamentario referido á solicitude ao Goberno central do traspaso ao Sergas das competencias en materia
penitenciaria, e as xestións levadas a cabo ao respecto
159125
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ı 49380 (10/PRE-014862)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns do baixo nivel de execución que presentan no ano 2018 as partidas orzamentarias
541D (Control ambiental e xestión de residuos) e 541E (Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade), necesarias para a loita contra o cambio climático, así como os programas e servizos afectados
159127

ı 49385 (10/PRE-014863)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á situación na que se atopa a Residencia do Maior de
Pontevedra, así como as razóns da demora e o prazo previsto para o cumprimento do compromiso
de construír outra nova con prazas públicas
159129

ı 49410 (10/PRE-014864)

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a xestión levada a cabo pola Dirección da CRTVG en relación coa cobertura da nova referida
á concesión do X Premio José Couso de Liberdade de Prensa á plataforma en defensa da radio e
televisión públicas da comunidade autónoma Defende A Galega
159131
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Acordo da Mesa do Parlamento, do día 30 de abril de 2019, polo que se acorda elevar ao Pleno
a proposta de tramitación polo procedemento especial de lectura única do Proxecto de lei
polo que se concede un suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias para
o ano 2019 (doc. núm. 49436; 10/PL-000015)
Con data 26 de abril de 2019 tivo entrada no Rexistro do Parlamento de Galicia o Proxecto de lei
polo que se concede un suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias para o ano
2019 (doc. núm. 49436; 10/PL-000015).
A Mesa do Parlamento, na reunión do 29 de abril de 2019, admitiu a trámite polo procedemento
de urxencia o referido proxecto de lei.

Logo da audiencia favorable da Xunta de Portavoces, na reunión do 30 de abril de 2019, adoptou
o seguinte acordo:

1º. Propoñerlle ao Pleno, na sesión prevista para o día 7 de maio de 2019, que se tramite polo procedemento especial de lectura única o Proxecto de lei polo que se concede un suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias para o ano 2019.
2º. Abrir un prazo de presentación de emendas á totalidade ata o día 6 de maio ás 18:30 horas.
3º. Ordenar a publicación deste acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 30 de abril de 2019
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 29 de abril de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 49226 (10/POC-007787)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns da Corporación Radio e Televisión de Galicia para non emitir información na Televisión de Galicia e na Radio Galega en relación coa concesión do Premio José Couso de Liberdade
de Prensa aos profesionais da Corporación, que se manifestan baixo o lema «Defende a Galega»
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
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- 49227 (10/POC-007788)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a reserva de prazas para persoas con discapacidade intelectual reﬂectida no Decreto 33/2019,
polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario
e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 49228 (10/POC-007789)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a reserva de prazas para persoas con discapacidade intelectual reﬂectida no Decreto 33/2019,
polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario
e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 49246 (10/POC-007790)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as previstas polo Goberno galego para garantir os dereitos
laborais dos traballadores e das traballadoras e mais o mantemento da actividade produtiva da
empresa GRI Trowers no Carballiño, así como a súa valoración respecto da situación das empresas
fornecedoras de materiais e servizos do sector eólico
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 49251 (10/POC-007791)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o nivel de execución por parte do Goberno galego dos recursos procedentes do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca nos anos 2017 e 2018
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 49255 (10/POC-007792)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun estudo do impacto socioeconómico dos aloxamentos vacacionais en Galicia, así como a valoración das súas repercusións nos
demais sectores
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 49260 (10/POC-007793)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para mellorar a coordinación
entre as diferentes administracións en materia de loita contra a praga do tártago de patas amarelas
(Vespa velutina nigrithorax) así como a súa opinión referida á xestión levada a cabo ao respecto
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 49267 (10/POC-007794)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia en relación cos datos referidos ás razóns das mulleres
galegas para demoraren a súa maternidade ata pasados os trinta anos ou para teren menos ﬁllos
dos desexados, así como as medidas previstas ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 49276 (10/POC-007795)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a adaptación do uso da auga en Galicia na actualidade aos obxectivos ambientais da normativa comunitaria, así como o grao de aplicación da Directiva marco da auga do ano 2000 e da Directiva sobre inundacións do ano 2007
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 49282 (10/POC-007796)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade de demandarlle ao Goberno central
a intervención pública en Alcoa-A Coruña, as actuacións que está a valorar en relación coa empresa
e a proximidade da data de referencia para a adopción de alternativas co ﬁn de garantir a continuidade do seu emprego e da súa actividade industrial
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
Verificación:
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- 49289 (10/POC-007797)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa actual situación
demográﬁca da provincia de Ourense, así como sobre o seu desenvolvemento industrial e económico
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 49293 (10/POC-007798)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 4 máis
Sobre os contactos mantidos e as medidas adoptadas polo Goberno galego para defender o mantemento dos postos de traballo da empresa GRI Towers Galicia, S. L., así como as actuacións previstas para mellorar as condicións laborais do seus traballadores
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 49305 (10/POC-007800)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a dotación de novas residencias de persoas maiores en
Pontevedra, o prazo estimado para corrixir as deﬁciencias que presenta o centro de Campolongo e
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as negociacións levadas a cabo cos propietarios do antigo asilo para a súa posible reconversión nun
centro dese tipo, así como as razóns da demora na dotación dunha nova residencia nese concello
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 49311 (10/POC-007801)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da evolución que presenta o índice de prezos ao
consumo en Galicia no mes de abril de 2019 e as súas repercusións nas economías domésticas, así
como as medidas que vai desenvolver para mellorar a capacidade económica das familias e reducir
o impacto nelas da suba que rexistra
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 49328 (10/POC-007802)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia referida ás responsabilidades directas e indirectas dos danos
ocasionados nos túmulos neolíticos do concello do Irixo, as actuacións levadas a cabo ou previstas
ao respecto, así como as medidas que vai impulsar para evitar a constante destrución do patrimonio
arqueolóxico asociado á expansión madeireira
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 49330 (10/POC-007803)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os criterios seguidos pola Consellería de Sanidade para conceder o acceso ao tratamento co
fármaco Ocrelixumab ás persoas que padecen esclerose múltiple, así como as medidas previstas
en relación coa súa denegación a unha paciente á que xa llo ofreceran e que xa pasara o proceso
de inmunización e control da enfermidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
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- 49337 (10/POC-007806)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as políticas que vai desenvolver o Goberno galego para evitar o impacto que está a ter na
economía a desigual evolución da ocupación por sectores económicos e tramos de idade, así como
a súa valoración sobre este feito
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 49343 (10/POC-007807)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns do Goberno galego para a creación da Rede galega de dinamización da formación
profesional dual, o número de centros que solicitaron a súa inclusión nela e os criterios de selección
seguidos ao respecto, así como o custo que vai supoñer esta medida ata o 31 de decembro de 2019
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 49354 (10/POC-007808)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar a discriminación que padece
a frota galega do arrastre no acordo de pesca entre España e Portugal como consecuencia da
posibilidade da frota portuguesa de traballar nas fins de semana en augas de ambos os dous
países
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 49363 (10/POC-007809)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego e as medidas que vai adoptar en relación coa redución da
presenza de persoal especializado na atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero durante
o período vacacional e as ﬁns de semana nalgunhas zonas
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 49367 (10/POC-007810)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á mellora das condicións da sala de agarda para
as vítimas de violencia de xénero no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Viveiro,
así como respecto da resposta dada á solicitude remitida polo Concello ao respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
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- 49374 (10/POC-007811)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o cumprimento na actualidade por parte do Goberno galego da Lei 16/2003, de cohesión e
calidade do Sistema nacional de saúde, as súas intencións en relación coa execución do acordo
parlamentario referido á solicitude ao Goberno central do traspaso ao Sergas das competencias
en materia penitenciaria, e as xestións levadas a cabo ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 49379 (10/POC-007812)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns do baixo nivel de execución que presentan no ano 2018 as partidas orzamentarias
541D (Control ambiental e xestión de residuos) e 541E (Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade), necesarias para a loita contra o cambio climático, así como os programas e servizos afectados
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 49384 (10/POC-007813)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego referida á situación na que se atopa a Residencia do Maior de
Pontevedra, así como as razóns da demora e o prazo previsto para o cumprimento do compromiso
de construír outra nova con prazas públicas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 49398 (10/POC-007814)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do programa Innova Peme, de axudas dirixidas ás
microempresas e pequenas e medianas empresas galegas co ﬁn de apoiar o ﬁnanciamento de actividades integradas en plans de innovación
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 49400 (10/POC-007815)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a aplicación polo Goberno galego en Galicia da normativa estatal reguladora do programa
de incentivos á mobilidade eﬁciente e sustentable, ou Plan Moves, así como a súa valoración ao
respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 49403 (10/POC-007816)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a participación e o impacto que están a ter as iniciativas da marca Artesanía de Galicia na
posta en valor e proxección internacional do sector artesanal galego
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 49404 (10/POC-007817)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das axudas destinadas á innovación e á mellora
tecnolóxica das empresas galegas dedicadas á primeira e segunda transformación da madeira
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 49409 (10/POC-007818)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a xestión levada a cabo pola Dirección da CRTVG en relación coa cobertura da nova referida
á concesión do X Premio José Couso de Liberdade de Prensa á plataforma en defensa da radio e
televisión públicas da comunidade autónoma Defende A Galega
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 49412 (10/POC-007819)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
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Sobre o cumprimento na actualidade polo Goberno galego da Lei 16/2003, de cohesión e calidade
do Sistema nacional de saúde, as súas intencións en relación coa execución do acordo parlamentario referido á solicitude ao Goberno central do traspaso ao Sergas das competencias en materia
penitenciaria e as xestións levadas a cabo ao respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 49413 (10/POC-007820)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos beneﬁcios que lle vai reportar á veciñanza a implantación dos parques eólicos de Bustelo, Monte Toural e Campelo, nos concellos de Carballo, Coristanco e Santa Comba
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 49417 (10/POC-007821)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas conclusións do Informe de sinistralidade laboral en Galicia no ano 2018 e a súa opinión respecto deste tema
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 49418 (10/POC-007822)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar a modiﬁcación das condicións laborais do persoal pola empresa concesionaria do servizo de salvamento marítimo
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 49420 (10/POC-007823)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións ou os protocolos de investigación e protección que vai desenvolver o Goberno
galego en relación co incremento da presenza de microplásticos nos ecosistemas mariños
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 49422 (10/POC-007824)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre o número de estacións depuradoras de augas que teñen instalados na actualidade en Galicia
mecanismos de depuración terciaria, así como sobre os proxectos que vai implantar o Goberno galego para evitar a actual situación de contaminación das rías
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 49424 (10/POC-007825)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
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Sobre a valoración e as previsións do Goberno galego para mellorar os datos reﬂectidos na Memoria
do Consello Galego de Relacións Laborais correspondente ao ano 2018 respecto do número de traballadores que hai en Galicia amparados por un convenio colectivo
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito
Admisión a trámite e publicación

- 49229 (10/PRE-014844)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a reserva de prazas para persoas con discapacidade intelectual reﬂectida no Decreto 33/2019,
polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario
e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019
- 49245 (10/PRE-014845)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as previstas polo Goberno galego para garantir os dereitos
laborais dos traballadores e das traballadoras e mais o mantemento da actividade produtiva da
empresa GRI Trowers no Carballiño, así como a súa valoración respecto da situación das empresas
fornecedoras de materiais e servizos do sector eólico
- 49253 (10/PRE-014846)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o nivel de execución por parte do Goberno galego dos recursos procedentes do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca nos anos 2017 e 2018
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- 49257 (10/PRE-014847)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun estudo do impacto socioeconómico dos aloxamentos vacacionais en Galicia, así como a valoración das súas repercusións nos
demais sectores
- 49262 (10/PRE-014848)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia para mellorar a coordinación
entre as diferentes administracións en materia de loita contra a praga do tártago de patas amarelas
(Vespa velutina nigrithorax), así como a súa opinión referida á xestión levada a cabo ao respecto
- 49277 (10/PRE-014849)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre a adaptación do uso da auga en Galicia na actualidade aos obxectivos ambientais da normativa comunitaria, así como o grao de aplicación da Directiva marco da auga do ano 2000 e da Directiva sobre inundacións do ano 2007
- 49279 (10/PRE-014850)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade de demandarlle ao Goberno central
a intervención pública en Alcoa-A Coruña, as actuacións que está a valorar en relación coa empresa
e a proximidade da data de referencia para a adopción de alternativas co ﬁn de garantir a continuidade do seu emprego e da actividade industrial
- 49288 (10/PRE-014851)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa actual situación demográﬁca da provincia de Ourense, así como sobre o seu desenvolvemento industrial e económico
- 49301 (10/PRE-014852)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego para resolver a problemática que están a
padecer as redeiras de Portosín como consecuencia da interrupción da subministración eléctrica
no espazo onde traballan
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- 49304 (10/PRE-014853)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a dotación de novas residencias de persoas maiores en
Pontevedra, o prazo estimado para corrixir as deﬁciencias que presenta o centro de Campolongo e
as negociacións levadas a cabo cos propietarios do antigo asilo para a súa posible reconversión nun
centro dese tipo, así como as razóns da demora na dotación dunha nova residencia nese concello
- 49309 (10/PRE-014854)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da evolución que presenta o índice de prezos ao
consumo en Galicia no mes de abril de 2019 e as súas repercusións nas economías domésticas, así
como as medidas que vai desenvolver para mellorar a capacidade económica das familias e reducir
o impacto nelas da suba que rexistra
- 49325 (10/PRE-014855)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os datos referidos ao tratamento en Galicia das persoas con esclerose múltiple co fármaco
Ocrelizumab
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- 49327 (10/PRE-014856)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia referida ás responsabilidades directas e indirectas dos danos
ocasionados nos túmulos neolíticos do concello do Irixo, as actuacións levadas a cabo ou previstas
ao respecto, así como as medidas que vai impulsar para evitar a constante destrución do patrimonio
arqueolóxico asociado á expansión madeireira
- 49329 (10/PRE-014857)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os criterios seguidos pola Consellería de Sanidade para conceder o acceso ao tratamento co
fármaco Ocrelixumab ás persoas que padecen esclerose múltiple, así como as medidas previstas
en relación coa súa denegación a unha paciente á que xa llo ofreceran e que xa pasara o proceso
de inmunización e control da enfermidade
- 49339 (10/PRE-014858)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as políticas que vai desenvolver o Goberno galego para evitar o impacto que está a ter na
economía a desigual evolución da ocupación por sectores económicos e tramos de idade, e a súa
valoración sobre este feito
- 49345 (10/PRE-014859)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns do Goberno galego para a creación da Rede galega de dinamización da formación profesional dual, o número de centros que solicitaron a súa inclusión nela e os criterios
de selección seguidos ao respecto, así como o custo que vai supoñer esta medida ata o 31 de
decembro de 2019
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- 49364 (10/PRE-014860)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego e as medidas que vai adoptar en relación coa redución da
presenza de persoal especializado na atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero durante
o período vacacional e as ﬁns de semana nalgunhas zonas
- 49375 (10/PRE-014861)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o cumprimento na actualidade polo Goberno galego da Lei 16/2003, de cohesión e calidade
do Sistema nacional de saúde, as súas intencións en relación coa execución do acordo parlamentario referido á solicitude ao Goberno central do traspaso ao Sergas das competencias en materia
penitenciaria, e as xestións levadas a cabo ao respecto
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- 49380 (10/PRE-014862)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns do baixo nivel de execución que presentan no ano 2018 as partidas orzamentarias
541D (Control ambiental e xestión de residuos) e 541E (Coñecemento do medio ambiente e fomento da sustentabilidade), necesarias para a loita contra o cambio climático, así como os programas e servizos afectados
- 49385 (10/PRE-014863)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á situación na que se atopa a Residencia do Maior de
Pontevedra, así como as razóns da demora e o prazo previsto para o cumprimento do compromiso
de construír outra nova con prazas públicas
- 49410 (10/PRE-014864)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a xestión levada a cabo pola Dirección da CRTVG en relación coa cobertura da nova referida
á concesión do X Premio José Couso de Liberdade de Prensa á plataforma en defensa da radio e
televisión públicas da comunidade autónoma Defende A Galega
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Santiago de Compostela, 30 de abril de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á MESA DO PARLAMENTO

Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea,

ao abeiro do disposto no artigo 156 do

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral na Comisión de control da CRTVG.

A CRTVG leva tempo atravesando unha situación complicada, que empeorou
notablemente durante o último ano: suprimíronse as desconexións locais dos
servizos informativos, fulminouse o Diario Cultural e afondouse aínda máis na
habitual manipulación política das noticias. Ademais, o Consello de
Informativos, unha reivindicación histórica do persoal da corporación, continúa
sen asomar no horizonte.

É por esa razón que os traballadores e traballadoras da CRTVG levan case un
ano convocando os Venres Negros, nos que protestan contra as inxerencias
políticas que sofren no seu día a día. Deste xeito, están dando cada semana unha
lección de dignidade e profesionalidade, demostrando que o ente público conta
cun corpo de profesionais comprometidos co seu oficio e co conxunto da
cidadanía galega.
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Agora, os profesionais que se manifestaron os Venres Negros baixo o lema
#DefendeAGalega veñen de recibir o Premio José Couso de Liberdade de Prensa.
O premio foi entregado o sábado 13 de abril en Ferrol nunha rolda de prensa na
que interviñeron Francisco X. González, decano do Colexio de Xornalistas, Xulia
Díaz, presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Darío Janeiro, secretario do Premio
José Couso, e Jorge Súarez, alcalde de Ferrol.

158983

O movemento #DefendeAGalega foi premiado por reivindicar o cumprimento
das obrigas básicas da deontoloxía periodística e a liberdade de información, así
como o dereito a traballar sen presións políticas. Na acta do premio subliñouse
que “#DefendeAGalega se converteu no símbolo dunha pelexa pacífica e tenaz
que desborda os límites da televisión e da radio públicas e que debera involucrar
non só a toda a profesión xornalística senón ao conxunto da sociedade galega”.

Porén, a CRTVG considerou que o galardón tiña que ser silenciado tanto na radio
como na televisión. Así foi que a Radio Galega prohibiu dar a noticia no boletín
das 13:00 e na Crónicas das 14:00, malia que outros anos si informara dos
premios e outras radios, como RNE e Radio Galicia-Ser, estiveran a cubrir a
distinción.

Un novo acto de censura que, por desgraza, xa non sorprende a ninguén. O
venres día 12 unha membro de Adega denunciou que mutilaran unha reportaxe
que lle estaban a facer en directo porque levaba unha camiseta de
#DefendeAGalega. A comezos do mes de abril, Ses tamén denunciou que se dera
a orde de non emitir contidos seus na TVG que xa estaban programados porque
levara unha camiseta co mesmo lema a unha entrevista.

O Premio José Couso á Liberdade de Prensa debería servirlles aos directivos da
CRTVG teñen que reflexionar acerca do que están facendo. Canto máis intenten
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silenciar aos profesionais da prensa, máis alto sonará o seu berro de liberdade.

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

158984

 Que opinión lle merece o Premio José Couso de Liberdade de
Prensa que veñen de recibir os profesionais da CRTVG que
levan case un ano manifestándose baixo o lema de
#DefendeAGalega?


Por que non se informou desta noticia na TVG e na Radio
Galega, malia que outros anos si se fixera?

 Por que agora xa non lle parece noticiable o asunto?


Por que cre que outros moitos medios, galegos e estatais, si
cubriron o galardón?



É certo que se deu a orde de silenciar a noticia na Radio
Galega?

 Por que?

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2019.
Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputadas do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 16/04/2019 14:04:50

Luca Chao Pérez na data 16/04/2019 14:04:55
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Á Mesa do Parlamento

Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Noela Blanco
Rodríguez e Abel Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 3ª.
A Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia dispón no seu artigo 48
que nas ofertas de emprego público reservarase unha porcentaxe non inferior ao sete por
cento das prazas convocadas para seren cubertas entre persoas con discapacidade, de
xeito que progresivamente se alcance o dous por cento dos efectivos totais de cada
Administración pública incluída no ámbito de aplicación desta lei.
A reserva do mínimo do sete por cento realizarase de maneira que, polo menos o dous
por cento das prazas ofertadas o sexa para seren cubertas por persoas que acrediten
discapacidade intelectual, e o resto das prazas ofertadas ou sexa para persoas que
acrediten calquera outro tipo de discapacidade.
A reserva farase sobre o número total das prazas incluídas na respectiva oferta de
emprego público.
Se as prazas reservadas e que foron cubertas polas persoas con discapacidade non
acadan a porcentaxe do tres por cento das prazas convocadas na correspondente oferta
de emprego público, as prazas non cubertas do número total das reservadas
acumularanse á porcentaxe do sete por cento da oferta seguinte, cun límite máximo do
doce por cento.
No DOG núm. 67 do pasado 5 de abril publícase o Decreto 33/2019, do 28 de marzo,
polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal
funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2019.
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Indica a exposición de motivos deste decreto que a oferta fai unha reserva de prazas
para persoas con discapacidade do 10,30 %, distribuídas segundo se establece nos seus
anexos, de xeito que o 3,49 % das prazas ofertadas serán para se cubriren por persoas
con discapacidade intelectual.
O conxunto desta oferta de emprego da Administración xeral para 2019 comprende un
total de 2.617 prazas. Non obstante, unicamente se reservan 19 para persoas con
discapacidade intelectual, o que suporía unha reserva inferior ao mínimo do 2 % das
prazas ofertas conforme require a Lei de emprego público de Galicia.
Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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1ª) Considera o Goberno galego que a reserva de prazas para persoas con discapacidade
intelectual que establece o Decreto 33/2019 está a respectar as cotas mínimas dispostas
pola Lei de emprego público de Galicia?
2ª) Que porcentaxe das prazas reservadas para persoas con discapacidade intelectual
nas distintas ofertas de emprego público da Administración autonómica galega foron
adxudicadas para os efectos do cálculo de acumulación de reservas previsto no artigo
48.2, parágrafo cuarto da Lei do emprego público de Galicia?
3ª) Cal é actualmente a porcentaxe de efectivos totais de persoas con discapacidade ao
servizo da Administración autonómica para os efectos do cálculo do 2 % previsto no
artigo 48.2, primeiro parágrafo da Lei do emprego público de Galicia?

Pazo do Parlamento, 16 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 16/04/2019 16:58:06
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 16/04/2019 16:58:17
Noela Blanco Rodríguez na data 16/04/2019 16:58:21
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 16/04/2019 16:58:29

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Á Mesa do Parlamento

Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Noela Blanco
Rodríguez e Abel Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 5ª.
A Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia dispón no seu artigo 48
que nas ofertas de emprego público reservarase unha porcentaxe non inferior ao sete por
cento das prazas convocadas para seren cubertas entre persoas con discapacidade, de
xeito que progresivamente se alcance o dous por cento dos efectivos totais de cada
Administración pública incluída no ámbito de aplicación desta lei.
A reserva do mínimo do sete por cento realizarase de maneira que, polo menos o dous
por cento das prazas ofertadas o sexa para seren cubertas por persoas que acrediten
discapacidade intelectual, e o resto das prazas ofertadas ou sexa para persoas que
acrediten calquera outro tipo de discapacidade.
A reserva farase sobre o número total das prazas incluídas na respectiva oferta de
emprego público.
Se as prazas reservadas e que foron cubertas polas persoas con discapacidade non
acadan a porcentaxe do tres por cento das prazas convocadas na correspondente oferta
de emprego público, as prazas non cubertas do número total das reservadas
acumularanse á porcentaxe do sete por cento da oferta seguinte, cun límite máximo do
doce por cento.
No DOG núm. 67 do pasado 5 de abril publícase o Decreto 33/2019, do 28 de marzo,
polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal
funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2019.
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Indica a exposición de motivos deste decreto que a oferta fai unha reserva de prazas
para persoas con discapacidade do 10,30 %, distribuídas segundo se establece nos seus
anexos, de xeito que o 3,49 % das prazas ofertadas serán para se cubriren por persoas
con discapacidade intelectual.
O conxunto desta oferta de emprego da Administración xeral para 2019 comprende un
total de 2.617 prazas. Non obstante, unicamente se reservan 19 para persoas con
discapacidade intelectual, o que suporía unha reserva inferior ao mínimo do 2 % das
prazas ofertas conforme require a Lei de emprego público de Galicia.
Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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1ª) Considera o Goberno galego que a reserva de prazas para persoas con discapacidade
intelectual que establece o Decreto 33/2019 está a respectar as cotas mínimas dispostas
pola Lei de emprego público de Galicia?
2ª) Que porcentaxe das prazas reservadas para persoas con discapacidade intelectual
nas distintas ofertas de emprego público da Administración autonómica galega foron
adxudicadas para os efectos do cálculo de acumulación de reservas previsto no artigo
48.2, parágrafo cuarto da Lei do emprego público de Galicia?
3ª) Cal é actualmente a porcentaxe de efectivos totais de persoas con discapacidade ao
servizo da Administración autonómica para os efectos do cálculo do 2 % previsto no
artigo 48.2, primeiro parágrafo da Lei do emprego público de Galicia?

Pazo do Parlamento, 16 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 16/04/2019 16:58:54
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 16/04/2019 16:59:03
Noela Blanco Rodríguez na data 16/04/2019 16:59:08
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 16/04/2019 16:59:58

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
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª, relativa á situación da empresa GRI Towers no Carballiño e ao
papel de intermediación que debe adoptar o goberno galego.

Durante o mes de abril, comezando o día 9 e repetíndose en posteriores
xornadas, as e os traballadores de GRI Towers no Carballiño desenvolveron xornadas de
folga laboral en defensa dos seus dereitos. Unha situación de vulneración dos mesmos
que debe ser atendida por parte da Xunta de Galiza.
Cómpre lembrar que a empresa GRI Towers dá traballo neste momento a un
cadro de persoal que chega aos 350 traballadores e traballadoras, constituíndo a empresa
máis grande do Carballiño e unha das máis grandes que hai nas comarcas que
conforman o que administrativamente é a provincia de Ourense.
Trátase dunha empresa que traballa no sector do metal, concretamente na
fabricación de aeroxeradores para a produción de enerxía eólica. Estas xornadas de
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folga convocadas polo comité de empresa tiñan como obxecto protestar contra os
reiterados incumprimentos da dirección no que ten que ver cos acordos acadados na
mesa de negociación, e reclamar o seu cumprimento. Por exemplo, no referido á
cuestión salarial, pois a empresa revocou o incremento pactado sen negociación ou
explicacións. Porén, nos momentos de asinar esta iniciativa non existe aínda acordo.
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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
Galiza

Alén destas cuestións, cómpre recordar que as e os traballadores da provincia de
Ourense do sector do metal están afectados e afectadas pola negociación do convenio
colectivo provincial e, tamén, polas reformas laborais fracasadas de PP e PSOE no
Estado.
Máis aínda, cómpre salientar que para alén das cuestións referentes aos dereitos
laborais, o cadro de persoal alerta dunha progresiva externalización de produción a
outras factorías. Unha externalización que debe preocupar á administración galega, máis
aínda cando despois dunha década de parálise do sector comeza a haber un incremento
na previsión de explotación da enerxía eólica, que debería favorecer un incremento da
carga de traballo das empresas radicadas en Galiza.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
-Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para garantir os dereitos
laborais e o mantemento da produción de GRI Towers no Carballiño?
-Coñece o goberno galego a situación laboral de GRI Towers no Carballiño?
Coñece as demandas do Comité de Empresa? Tense reunido con este? E coa empresa?
Con que conclusións?
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-Ten o goberno galego avaliado se GRI Towers está a externalizar os seus
servizos? Vaino avaliar?
-Ten pensado o goberno galego constituír unha mesa de traballo para estas
cuestións? Cales son as razóns?
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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
Galiza

-Considérase o goberno galego parte do problema ao ter aceptado as reformas
laborais e a perda de capacidade negociadora dos convenios provinciais?
-Que valoración fai o goberno galego da situación das empresas fornecedoras de
materiais e servizos do sector eólico?

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 17/04/2019 11:02:55

María Montserrat Prado Cores na data 17/04/2019 11:02:59

Ana Pontón Mondelo na data 17/04/2019 11:03:00
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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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Xose Luis Rivas Cruz na data 17/04/2019 11:03:01

Olalla Rodil Fernández na data 17/04/2019 11:03:02
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 8ª, ao nivel de execución dos fondos FEMP por parte do Goberno
galego.

O Comisario de Pesca da Comisión Europea, Karmenu Vela, a preguntas
formuladas pola eurodeputada do BNG Ana Miranda, sobre o estado de execución dios
fondos FEMP no período actual contestou que “a Comisión é consciente dos atrasos na
execución do FEMP por parte do Estado español” e animou a este a acelerar a
execución dos cartos dispoñíbeis toda vez que só ten comprometidos o 16.5%.

Toda vez que os fondos FEMP teñen moita importancia para Galiza formúlase a
seguinte pregunta para resposta oral na Comisión 8ª:
Cal é o nivel de execución dos fondos FEMP por parte do Goberno galego no
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ano 2017 e 2018?

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2019

Asdo.: Montserrat Prado Cores
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª.

O sector turístico ten un grande impacto económico directo, e indirecto, sobre a
sociedade galega debido ao seu carácter transversal, o que afecta ao resto das
actividades produtivas galegas.
Un estudo sobre o impacto económico sobre os aloxamentos vacacionais en
Galicia seria unha axuda para todas as Administracións galegas, asociacións e
profesionais do sector á hora da toma de decisións xa que lles dará información
cuantitativa e cualitativa da produción, do emprego, etc., polo que serviría para
identificar novas oportunidades para todos os sectores que xiran ao redor do
turismo.
O aloxamento vacacional na nosa comunidade é unha parte moi importante do
sector polo que, temos que saber mantelo e actualizalo. É por iso que, un estudo
de impacto socioeconómico debe darnos as liñas para que o aloxamento
vacacional se poida modificar, adaptarse ou reconducirse ao novo tipo de
turismo, mantendo o tradicional, ofertando así aloxamento de boa calidade.
O dito estudo debería contar coa maior información posible co fin de abordar o
sector cun sentido multidisciplinar. Debe considerar ao sector afectado
directamente e aos afectados de xeito indirecto, así como ás zonas máis afectadas
polos aloxamentos vacacionais.
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O sector do turismo é unha fonte de recursos para moitas familias de diferentes
ámbitos, non só do sector servizos, e podería selo aínda máis se coñecemos as
necesidades e expectativas dos peregrinos, turistas e visitantes que se achegan a
Galicia.
Coa cada vez maior afluencia de turismo en Galicia, temos que ofrecer un
turismo de maior calidade, e para iso temos que ser capaces de coñecer a
situación polo que pasa e as posibilidades e oportunidades que temos de
melloralo, preservalo e facelo máis sostible.
Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Ten pensado a Xunta elaborar un estudo do impacto socioeconómico que
deixan os aloxamentos vacacionais en Galicia, e valorar como repercute nos
demais sectores?
2ª) En caso afirmativo, en que prazo?

Pazo do Parlamento, 16 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 17/04/2019 11:58:03
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 7ª.
A velutina, como todas e todos sabemos, xa é un insecto habitual de Galicia. A
cantidade de niños retirados anualmente exemplifican ben a magnitude coa que
esta especie invasora se instalou no noso rural pero tamén no urbano.
A súa capacidade de resistencia á climatoloxía galega fan que a súa expansión en
Galicia cada vez sexa maior e alcance máis concellos nas catro provincias. Tanto
é así que se trata dunha praga que ameaza a biodiversidade, atacando ao sector
apícola ou da froita. Ademais, a súa capacidade ameazante e de adaptación a
diferentes contornas, cada vez máis preto das vivendas e mesmo nos parques,
tradúcese nunha maior problemática en relación ás picaduras, que poden causar
estragos nas persoas alérxicas, chegando, incluso, a lamentar vítimas mortais,
como temos visto.
Ante esta situación, precisamos, ante todo, coordinación. Coordinación entre
consellerías, coordinación entre organismos, coordinación entre a Xunta de
Galicia e as deputacións, e cos concellos. Non obstante, soamente con
coordinación non é suficiente. Precísase formación específica para os encargados
da retirada de niños pero tamén para a poboación co fin de reducir riscos de
calquera tipo.
É preciso orzamentar e coordinar esforzos para atopar solucións reais a través da
investigación e transferir o coñecemento á cidadanía e aos encargados de dar
solucións á problemática no día a día.
Non podemos tratar con desleixo esta situación. A Xunta de Galicia débese poñer
ao fronte desta situación e tratar de, cando menos, controlar a praga.
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Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Que ten feito a Xunta de Galicia para mellorar a coordinación entre as
diferentes administracións?
2ª) Considera a Xunta de Galicia que a resposta que se está a dar ante a velutina
resulta eficiente?
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3ª) Que opinión lle merece á Xunta de Galicia a cantidade orzamentada dedicada
á investigación da velutina e á súa erradicación e control?
4ª) Considera suficiente o apoio da Xunta de Galicia aos concellos, ás
asociacións apícolas e aos equipos de emerxencia no relativo aos medios e á
formación do persoal de emerxencias no ámbito da retirada de niños de velutina?
5ª) Que medidas pensa tomar a Xunta de Galicia de cara a unha mellora na
coordinación entre administracións?
6ª) Considera que a creación dun mando único encargado de coordinar as
emerxencias relativas á velutina é mais eficaz que o actual sistema?
Pazo do Parlamento, 17 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 17/04/2019 12:30:21
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Quinteiro Araujo e Marcos Cal Ogando, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Comisión.

Galicia baleirase e envellece.

No ano 2018, o número de galegos e galegas no estranxeiro aumentou de novo.
Xa son 519.599, o 16% do total de persoas da comunidade. Así, dende o ano
2009 o padrón de emigrantes inflouse ata o 35%. Ao mesmo tempo, a poboación
que aínda reside en Galicia caeu un 3,3%.

No ano 2010, Galicia sumaba 2.797.653 empadroados. O pasado ano, a
poboación galega baixou dos 2,7 millóns, por primeira vez en 22 anos. O noso
saldo vexetativo leva sendo negativo dende 1988.

Segundo o Instituto Galego de Estatística, se non se fai nada para remedialo, en
breve a cousa será moito peor. No ano 2033 haberá un 25% menos de nenos e
nenas e un 51% máis de anciáns, o que impedirá manter o equilibrio
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interxeracional necesario para a continuidade do país.

Agora, o Instituto Nacional de Estatística vén de publicar a súa Enquisa de
Fecundidade, con datos de 2018, que tampouco invitan ao optimismo. Galicia é o
territorio do Estado coa porcentaxe máis pequena de mulleres de menos de 30
anos que deciden ter fillos, o 6,5%, case a metade da media de España.

159000

Os motivos que as mulleres galegas aducen para non ter fillos ata pasada a
trintena son os seguintes:

-

Por problemas de índole laboral, como falta de cartos ou problemas de
conciliación (23%).

-

Porque non queren ser nais (16%).

-

Porque son demasiado novas (21%).

Os motivos que as mulleres galegas apuntan para ter menos fillos dos desexados
son semellantes:

-

Por razóns económicas (21%).

-

Por problemas de conciliación (27%)

Así mesmo, o 41% das galegas informa de que formou unha familia máis tarde
do desexados por razóns económicas e de conciliación.

Queda, polo tanto, de manifesto, que o problema da natalidade, do
despoboamento e do envellecemento en Galicia é un problema económicolaboral que afecta, sobre todo, ás mulleres. Polo tanto, ten que abordarse
adoptando a perspectiva de xénero, xa que somos as propias mulleres as que
mellor coñecemos o que nos sucede.
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Entre as medidas que propoñen as mulleres que responderon á enquisa do INE
para abordar o devalo demográfico cómpre destacar as seguintes:

-

Aumentar os permisos de maternidade e paternidade.

-

Flexibilizar os horarios de traballo.

-

Mellorar a rede de escolas infantís.

159001

-

Ofrecer compensacións económicas suficientes ás parellas que decidan ter
fillos.

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

1.ª) Que avaliación fai a Xunta de Galicia dos datos ofrecidos polo IGE e o INE?

2.ª) Que opinión lle merece o feito de que case a cuarta parte das mulleres de
menos de trinta anos non teña fillos por razóns económicas e de conciliación?

3.ª) Que medidas vai levar adiante para solucionar esta situación?

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2019.

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Marcos Cal Ogando
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Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 17/04/2019 13:23:01
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Marcos Cal Ogando na data 17/04/2019 13:24:29
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
Unha xestión hidrolóxica eficaz axuda aos Estados á preparación para os
fenómenos meteorolóxicos extremos que, debido ao cambio climático, son cada
vez máis frecuentes e causan enormes danos. A aplicación da Directiva Marco da
Auga (DMA) de 2000 -a norma da UE máis importante na protección de ríos,
humedais e acuíferos- baséase na adopción polos Estados membros dunha serie
de medidas rendibles dunha forma transparente e participativa. Como
complemento da DMA, en 2007 adoptouse a Directiva sobre inundacións, que
obriga aos Estados a avaliar e cartografiar os riscos de inundación e o perigo por
inundacións e a xestionalos mediante o establecemento de plans de xestión do
risco de inundación.
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En 2012, a Comisión Europea avaliou todos os plans hidrolóxicos europeos
durante o período 2016-2021. España suspendeu (coincidindo no tempo cos
gobernos de Mariano Rajoy e Alberto Núñez Feijóo), incluíndo ese novo informe
fortes críticas á xestión da auga levada a cabo durante os últimos anos polo noso
país debido ás graves deficiencias na aplicación de políticas europeas da auga a
nivel nacional. De feito, dun total de 37 recomendacións, España só aplicara
plenamente 6, avanzara parcialmente en 24 e tiña 7 nas que os avances foran
nulos. En consecuencia, España foi sancionada, correspondéndolle a
responsabilidade de varias desas sancións a Galicia polos reiterados
incumprimentos. Por último, a CE solicitou a España que adoptase os novos plans
de xestión de seca aprobados a finais de 2018.
Galicia ten un documento de planificación hidrolóxica, o Plan Hidrolóxico da
Demarcación Hidrográfica Galicia Costa, co horizonte 2015-2021, plan que foi
revisado pero a principios de 2018, sen a intervención do Parlamento e sen
memoria económica algunha.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Pode afirmar o Goberno galego que o uso da auga na nosa Comunidade
está adaptado aos obxectivos ambientais da normativa comunitaria?
2. Cal é o grao de aplicación en Galicia da Directiva Marco da Auga do ano
2000?
3. Cal é o grao de aplicación en Galicia da Directiva sobre inundacións de
2007?
4. Ten Galicia adaptado o uso da auga aos obxectivos ambientais destas dúas
directivas? De non ser así, cando pensa o Goberno da Xunta de Galicia
executar os cambios precisos?
5. Ten absolutamente controladas o Goberno das fontes de contaminación
aplicando as medidas da Directiva de 2000 e do resto de lexislación
relacionada coa auga, especialmente a Directiva de Nitratos, a Directiva
sobre Emisións Industriais e a Directiva sobre Tratamento das Augas
Residuais Urbanas?
6. Desenvolveu o Goberno métodos de detección, control, seguimento e
avaliación de casos nos que os cambios hidrolóxicos poidan impedir a
consecución dun bo estado ecolóxico?

Pazo do Parlamento, 16 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
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/04/2019 16:45:37
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/04/2019 16:45:43
María Luisa Pierres López na data 17/04/2019 16:45:48
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª.

En outubro do 2018, exactamente o día 17, a empresa Alcoa anunciaba aos
cadros de persoal de Coruña e Avilés así como publicamente a súa intención de pechar
as instalacións da empresa. Nos meses posteriores sucedéronse diversas iniciativas tanto
dos e das traballadoras como do Parlamento de Galiza e doutras administracións
implicadas na procura dunha saída para que o peche non acontecera.
Cómpre recordar que estamos a falar dunha industria estratéxica, a do aluminio,
nun contexto de forte desindustrialización e terciarización da economía galega. Falamos
dun volume de 400 postos de traballo na Coruña ao que hai que sumar o impacto na
industria auxiliar e na actividade portuaria, e mesmo o risco sobre Alcoa San Cibrao,
que sumando a industria auxiliar chegaría a unha afectación de máis de 2.000 persoas.
Neste contexto, cada vez resta menos tempo para a data de referencia para que
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finalmente haxa ou non unha solución enriba da mesa, o 1 de xullo. Ante a incapacidade
do Ministerio de Industria e da Xunta de Galiza de adoptar alternativas para garantir a
continuidade dos empregos e da produción industrial nas fábricas máis alá do 1 de
xullo, como se viu no negativo borrador de Estatuto de Electrointensivas presentado
polo goberno central e que desoia as insuficientes reclamacións da administración
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galega, a Confederación Intersindical Galega solicitaba anteriormente un informe á
Universidade da Coruña respecto dunha cuestión a valorar e que PP e PSOE viñan
vetando sistematicamente malia recollerse mesmo de forma explícita no marco
constitucional: a posibilidade da intervención pública.
O informe da UdC avala a legalidade da adquisición pública e determina que
esta sería compatíbel coas normas da Unión Europea. Ademais, pon a atención no feito
de que foi orixinalmente no sector público onde naceu a antiga Inespal, que logo sería
privatizada e vendida a perdas a Alcoa.
Por outra banda, cómpre recordar, e así o fai o propio informe, que cando
falamos de intervención pública non estamos a falar dunha cuestión que outros países da
contorna europea non teñan desenvolvido. Neste sentido, é máis que pertinente lembrar
o caso da planta de aluminio de Portovesme, pechada por Alcoa en 2014 e hoxe en
activo logo dun proceso de intervención do Estado italiano. En conclusión, o informe
observa dúas vías diferentes para a adquisición das factorías de Alcoa polo sector
público: a) Adquisición feita en condicións de mercado, isto é, co Estado actuando
como investidor ou b) - Adquisición feita en condicións non de mercado, isto é, co
Estado actuando na súa condición de poder público
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego entende que os poderes
públicos deben ter un papel determinante na economía, especialmente no sector
industrial, e máis tendo en conta que o aluminio ten un carácter estratéxico. Polo tanto,
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diante do contexto no que nos atopamos é preciso que PP e PSOE levanten o veto á
posibilidade de empregar esta alternativa con Alcoa se non se atopa comprador ou
compradora.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
-Considera a Xunta de Galiza atinado demandar do goberno central a
intervención pública en Alcoa Coruña? Por que motivos?
-Que actuacións valora o goberno galego respecto de Alcoa e a proximidade do
1 de xullo?
-Ten información o goberno galego dos posíbeis compradores? Cal é a súa
valoración da situación?
-Coñece o goberno galego se hai alternativas separadas para as fábricas de
Coruña e Avilés ou se serían conxuntas?
-Como valora o goberno galego a evolución das negociacións para unha tarifa
industrial estábel? Ten coñecemento de se foron ou serán atendidas as súas reclamacións
respecto deste ámbito? E concretamente no tocante á inclusión da categoría de
hiperelectrointensivas?
-Considera que está en vías de se resolver o problema da enerxía para a industria
galega? Considera lóxico que un país produtor como Galiza non poida ser competitivo
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neste ámbito? Que vai facer para mudalo?

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019

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

Recentemente o Instituto Galego de Estatística publicaba un novo estudo
respecto dos indicadores demográficos que volve deitar sinais de alarma sobre a
situación do interior de Galiza, nomeadamente das comarcas comprendidas baixo a
circunscrición de Ourense.
Así, por exemplo, respecto da Taxa de crecemento composto continuo da
poboación Lugo e Ourense continúan a perder representatividade mentres que A Coruña
e Pontevedra aumentan o seu peso no total galego, e Ourense decrece especialmente,
situándose a caída no -0,72 que contrasta de forma significativa coa franxa atlántica
mais tamén mesmo con Lugo.
Respecto da Distribución da poboación segundo o ámbito xeográfico Ourense
sitúase no 11,44 no 2018 cando unha década atrás ocupaba o 12,08 e é a menor
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porcentaxe do total galego. Na estrutura por idades da poboación galega é Ourense quen
ten a media máis alta, por riba dos 50 anos e a Taxa bruta de natalidade que contempla
nacementos por mil habitantes é a máis baixa do país, no 5,51.

1

159010

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

Da lectura deste e doutros informes podemos concluír que esta situación ten un
impacto negativo na economía ourensá e, por extensión, galega. Polo tanto, é urxente
corrixir as eivas deste modelo de desenvolvemento económico desigual territorialmente.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego entendemos que
estas cifras amosan primeiro o fracaso das receitas aplicadas polos gobernos do Partido
Popular durante décadas, e segundo, a necesidade dun cambio inmediato de políticas e
de plans de compensación territorial para impulsar o crecemento desta parte do país.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para evitar que Ourense
continúe sendo un territorio en extinción?
Como avalía a situación demográfica de Ourense?
Como valora o goberno galego a estrutura por idades da poboación ourensá?
Como valora o goberno galego a Taxa de crecemento composto continuo de
Ourense respecto do resto do país?
Que medidas vai impulsar o goberno galego para fixar poboación en Ourense, á
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vista do fracaso desta década?
Que medidas vai impulsar o goberno galego para fixar emprego en Ourense, á
vista do fracaso desta década?
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Que medidas vai impulsar o goberno galego para desenvolver industrial e
economicamente Ourense, á vista do fracaso desta década?

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 22/04/2019 11:33:50
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Ana Pontón Mondelo na data 22/04/2019 11:33:57

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/04/2019 11:33:59
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Paula Quinteiro Araújo, Anxeles Cuña Bóveda, Luca Chao Pérez, Francisco
Casal Vidal e Davide Rodríguez Estévez, deputadas e deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6.ª.

Os pasados días 9, 11 e 16 de abril, o persoal de GRI Towers Galicia SL
secundou estas xornadas de folga, convocadas para defender as súas xustas
reivindicacións.

Entre elas destacan a esixencia de cumprimento por parte da empresa do
acordado na mesa de negociación e a reclamación da paralización da
externalización da produción a outras factorías.
GRI Towers Galicia é unha factoría do sector do metal, de fabricación de
compoñentes eólicos ubicada no Polígono da Uceira, no Carballiño, que dá
emprego a 359 persoas, constituíndose como un dos motores do emprego a nivel
comarcal, xa que é a empresa máis grande do Carballiño.
Os incumprimentos dos acordos acadados na mesa de negociación son
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reiterados. Os traballadores atopan moitas dificultades para que se garantan estes
acordos en cuestións que deberían ser de obrigado cumprimento como o son a
xornada

laboral,

a

carga

de

traballo

ou

as

retribucións

salariais.

Un exemplo disto atopámolo na revogación unilateral que fixo a empresa do
incremento salarial pactado na mesa, sen dialogar nin dar explicacións.

159014

Á mesma vez están esixindo que se paralice, de maneira inmediata, a deriva
externa da produción propia a outras factorías.
A vulneración dos dereitos dos traballadores e traballadoras debe ser solventada e
para iso é necesario o apoio da Xunta de Galicia, que non pode permanecer
impasible ante esta problemática.
As últimas reformas laborais son causantes en grande medida destas situacións,
polo que urxe derrogalas.
Por todo o anterior exposto preséntanse as seguintes preguntas para a súa
resposta oral na Comisión 6.ª:

1. Tivo algún contacto a Xunta de Galicia cos traballadores ou coa empresa GRI
Towers Galicia? De ser así, en que termos e a que conclusións chegaron?

2. Que medidas adoptou ata o de agora o Goberno galego para defender os postos
de traballo en GRI Towers Galicia?
3. Vai levar adiante algunha medida para mellorar as condicións laborais dos
traballadores e traballadoras desta empresa?
4. É coñecedor o Goberno galego da externalización de servizos por parte da
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empresa?

159015

5. Vendo as consecuencias das últimas reformas laborais, continúan defendendo
estas como un bo marco lexislativo?
Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019.

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Francisco Casal Vidal
Davide Rodríguez Estévez
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 22/04/2019 11:35:57

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 22/04/2019 11:36:05
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Luca Chao Pérez na data 22/04/2019 11:36:17

Francisco Casal Vidal na data 22/04/2019 11:36:24

David Rodríguez Estévez na data 22/04/2019 11:36:31
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª.

O pasado mércores 17 de abril, a conselleira de benestar social enviou unha
carta ao concello de Pontevedra na que solicitaba a cesión de terreos para a construción
dunha residencia para persoas maiores.
Resulta moi chamativo que esta carta se enviase en pleno período eleitoral, á
ultima hora da mañá e no día previo a unha longa ponte festiva. E chama aínda moito
máis a atención que esta correspondencia se filtrase aos medios de comunicación, no
que semella unha xogada oportunista e eleitoralista.
Estas particulares maneiras da conselleira, ademais dunha falta de respecto
institucional, poñen de relevo un absoluto descoñecemento das xestións realizadas ate o
momento polo goberno municipal de Pontevedra, que chegou a ofrecer 5 parcelas
posíbeis para construir a nova residencia: unha na rúa da Barca, unha segunda nos
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terreos da antiga Tafisa, outra en Valdecorvos, unha cuarta na Unidade 18 entre Joaquín
Costa e 12 de novembro, e unha quinta na rúa Xoan Carlos I. Este ofrecemento
concretouse o pasado 22 de outubro de 2018, nunha xuntanza entre o alcalde de
Pontevedra e a Xunta de Galiza.
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A realidade é que naquela altura o presidente da Xunta informou das
negociacións para a reapertura do antigo asilo da rúa Loureiro Crespo como residencia
para persoas maiores. E por outra parte a Xunta de Galiza anunciou en numerosas
ocasións a intención de aproveitar parte das instalacións do Hospital Provincial para
residencia na terceira idade. Mesmo nunha resposta parlamentaria, o presidente da
Xunta anunciou que a residencia de Pontevedra se construiría en terreos de titularidade
autonómica.
Mais ate o momento tratouse sempre de manobras dilatorias e enredos para non
facer nada, incumprindo o compromiso que fixo público o Presidente da Xunta en 2017
para construir residencias en todas as cidades galegas durante a presente lexislatura.
Cómpre ter en conta que Pontevedra sofre un importante déficit de prazas en
residencias públicas. A única residencia existente é a de Campolongo, que se
reconvertiu en centro para persoas dependentes e que ten importantes carencias en canto
a equipamento, espazos e persoal.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
-Que previsións ten a Xunta de Galiza para a dotación de novas residencias de
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persoas maiores en Pontevedra?
-Cando ten previsto o goberno galego corrixir as deficiencias que presenta a
residencia de persoas maiores de Campolongo?
-Coñece o goberno galego o ofrecemento de terreos que fixo o concello de
Pontevedra para a construción dunha nova residencia?
2
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-Que negociacións levou a cabo a Xunta de Galiza coa propiedade do antigo
asilo para a súa posíbel reconversión en residencia de persoas maiores?
-Que previsións ten o goberno galego a respecto de usos sociosanitarios e como
residencia do Hospital Provincial?
-Cal é a razón do retraso e dos vaivéns da Xunta de Galiza a respecto da
dotación dunha nova residencia para persoas maiores no concello de Pontevedra?

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 22/04/2019 12:50:07

María Montserrat Prado Cores na data 22/04/2019 12:50:14
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 3ª, relativa á valoración do goberno galego sobre a evolución do
Índice de Prezos ao Consumo (IPC) e as súas repercusións nas economías domésticas
galegas.

O pasado mes de abril coñecemos os datos referentes ao Índice de Prezos ao
Consumo. Como resultado obsérvase que o IPC galego correspondente ao mes de abril
de 2019 rexistrou un incremento do 0,5% con respecto ao mes anterior. Cómpre sinalar,
ademais, que este dato é unha décima superior ao do conxunto do Estado español.
Por outra banda, comparando esta conxuntura coa do ano anterior o resultado é
tamén de aumento, de forma que con respecto a marzo do ano anterior, 2018, os prezos
rexistraron tamén un aumento, desta vez por volta do 1,4%, unha décima superior ao
rexistrado polo conxunto do Estado español (1,3%).
Cómpre sinalar tamén que en termos de inflación interanual, os grupos que
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presentan uns crecementos máis elevados son: "Restaurantes e hoteis" (2,9%),
"Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles" (2,2%) e "Transporte" (1,7%)
e que en termos xerais destaca a influencia da enerxía e máis dos carburantes.
Todo isto acontece nun contexto no que a capacidade económica dos galegos e
galegas está a sufrir a incipiente ralentización da economía e o impacto de factores
1
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como a temporalidade. Polo tanto, cómpre coñecer a valoración do impacto na
economía galega que fai o goberno galego.
Por todo isto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galega formula estas
cuestións relativas á valoración do goberno galego sobre a evolución do Índice de
Prezos ao Consumo (IPC) e as súas repercusións nas economías domésticas galegas.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
Como avalía o goberno galego a evolución do Índice de Prezos ao Consumo
(IPC) e as súas repercusións nas economías domésticas galegas?
Considera que a situación económica dos fogares galegos pode asumir en
condicións estas subas de prezo?
Ten estudado o goberno galego a evolución do IPC? Con que resultados? Hai
algún parámetro que lle preocupe especialmente e teña arbitrado medidas? Cales?
Que medidas desenvolverá a Xunta de Galiza para mellorar a capacidade
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económica das familias e reducir o impacto negativo que nelas ten a suba do IPC?

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 22/04/2019 13:27:57

María Montserrat Prado Cores na data 22/04/2019 13:28:02

Ana Pontón Mondelo na data 22/04/2019 13:28:03

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/04/2019 13:28:04

Olalla Rodil Fernández na data 22/04/2019 13:28:05
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará
Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª.

O pasado luns 22 de abril coñeceuse por fontes xornalísticas que a Garda
Civil e o Xulgado do Carballiño estaban a investigar a ata catro persoas por un
presunto delito contra o patrimonio histórico por ter destrozado completamente o
denominado Túmulo de Barro, unha mámoa neolítica de 6.000 anos de
antigüidade situada na parroquia de Santa Mariña de Loureiro, no Irixo.
A denuncia inicial coñecíase a través da asociación cultural Mámoa Verde
Patrimonio, que trasladaba ás autoridades os feitos. Presuntamente esta valiosa
mámoa, denominada Túmulo de Barro, tería sido destrozada na súa totalidade
mentres un conxunto de operarios desenvolvían tarefas conducentes a preparar o
terreo para unha plantación de piñeiros e o dano teríase producido tamén noutras
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mámoas da contorna, concretamente as denominadas Túmulo 3 e Túmulo 4 da
Bugalleira.
Cómpre salientar que estes bens históricos están recollidos, malia o
desleixo na súa actualización por parte da Xunta de Galiza, no Catálogo de Bens
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Culturais de Galiza. Lamentabelmente o dano feito é irreparábel, mais cómpre
dunha banda estabelecer as responsabilidades finais destes feitos así como as
posíbeis responsabilidades indirectas, é dicir, se o velo e salvagarda das
administracións era o suficiente. Así mesmo, cómpre aprender desta experiencia,
que se vén a sumar a outros moitos casos denunciados polo asociacionismo
patrimonial e cultural, como por exemplo A Rula ou Mariña Patrimonio, que
demostran a necesidade de avanzar na salvagarda destes bens.
Finalmente, é pertinente fiscalizar a correcta aplicación do CAPÍTULO II
do Réxime sancionador da vixente Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio
cultural de Galiza.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
Que avaliación fai a Xunta de Galiza das responsabilidades directas e
indirectas dos túmulos do Irixo?
Que accións emprendeu ou vai emprender a Xunta de Galiza respecto das
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directrices que contempla a Lei de Patrimonio galega? Con que resultante?
Que accións emprendeu ou vai emprender a Xunta de Galiza de tipo
xudicial?
Considera a Xunta de Galiza que estes bens catalogados contaban cunha
sinalización e información suficiente?

2

159025

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

Vai asumir a Xunta de Galiza algunha responsabilidade?
Ten avaliado a Xunta de Galiza se a sinalización dos demais bens
arqueolóxicos desta parte do país é suficiente para evitar outra desgraza?
Tense dirixido ao Concello do Irixo para coñecer que actuacións de
protección e sinalización destes bens tiña desenvolvido?
Confirma a Xunta de Galiza que non contaba con ningún tipo de solicitude
de actuación na zona? Confirma que tampouco o Concello? Pensa que se
poderían ter evitado estes feitos?
Considera a Xunta de Galiza alarmante a destrución de patrimonio
arqueolóxico que se ten demostrado de forma constante ao longo do territorio, e
nun volume importante, asociado á expansión madeireira sen a suficiente
planificación? Que medidas vai impulsar para evitar que volva acontecer?

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
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Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 22/04/2019 19:09:04

María Montserrat Prado Cores na data 22/04/2019 19:09:11

Ana Pontón Mondelo na data 22/04/2019 19:09:13

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/04/2019 19:09:14

Olalla Rodil Fernández na data 22/04/2019 19:09:16

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
REXISTROlfPq8yjJR9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 22/04/2019 19:09:17
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 5.ª relativa ao acceso ao
tratamento de Ocrelizumab.
A esclerose múltiple é unha enfermidade neurolóxica que pode ser altamente
incapacitante, con aparición en persoas novas e que, dependendo da tipoloxía pode
ter un avance máis ou menos rápido, afectando ás capacidades motrices e sensoriais.
A ausencia de tratamentos que revertan o deterioro da enfermidade fai que a
aparición de novos medicamentos destinados a frear o seu avance sexa vista coma
unha esperanza para as persoas afectadas. Sobre todo para aquelas que aínda
conservan a capacidade de valerse de seu.
O pasado ano a Axencia Española do Medicamento autorizou o uso do anticorpo
monoclonal coñecido como Ocrelizumab destinado a frear o avance da esclerose
múltiple. Este medicamento está orientado á forma de aparición progresiva da
enfermidade ou recorrente e condicionada á situación activa da mesma observada
por imaxe.
Sen embargo, non parecen quedar claros os criterios de acceso que está a seguir a
Consellería de Sanidade.
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Nas últimas semanas recibimos algunhas queixas referidas á denegación ao acceso a
este produto, mesmo en persoas que xa pasaran todas as fases iniciais para poder ser
administrado, tales como a inmunización e as probas de imaxe pertinentes.
Ante esta situación, preguntamos:

159028

1.- Cales son os criterios da Consellería de Sanidade para conceder o acceso ao
tratamento de ocrelizumab ás persoas que padecen esclerose múltiple recorrente ou
progresiva?
2.- Como valoran que a unha doente á que se lle ofreceu o tratamento e que xa
pasara o proceso de inmunización e control da enfermidade poida ser rexeitada con
posterioridade?
3.- Teñen coñecemento desta situación? Que medidas pensan adoptar?
Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019.

Asdo. Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 22/04/2019 19:16:02
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 3ª, relativa ao impacto na economía da desigual distribución da
ocupación do mercado laboral galego e o fracaso das políticas de emprego,
especialmente no ámbito xuvenil.

Con independencia do discurso conformista que abandeira o goberno galego,
cada vez son máis preocupantes os datos respecto do mercado laboral galego e,
particularmente, a participación das capas máis novas de idade.
En comparación co Estado español podemos observar como o mercado laboral
galego ten unha menor taxa de ocupación nos grupos máis novos do punto de vista da
idade. Desta forma, por exemplo no cuarto trimestre do 2018 a taxa de ocupación nas
persoas menores de 19 anos era dun 0,3% do total de ocupados, fronte a un 0,7€ do total
do estado. Se ben esta cuestión pode ter unha parte de lectura positiva se temos en conta
que un volume importante desa franxa permanece no sistema educativo, o certo é que
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nestas idades en Galiza o 58,5% que quería traballar estaba en paro, segundo o portal de
emprego da Xunta e iso devólvenos unha imaxe pouco satisfactoria.
Por outra banda, no grupo de 20 a 24 anos a taxa de ocupación galega estaba
1,2 puntos porcentuais por debaixo da taxa do estado (3,2% fronte a 4,4%) e a súa taxa
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de paro era dun 31,3%. Podemos observar algo similar entre os 25 e 34 anos (17,9%
fronte a 19,5%).
Finalmente, podemos sinalar que é só a partires dos 35 anos cando se iguala a
taxa e a partires dos 45 anos a taxa de ocupados galega e superior a estatal aínda que se
aproximan co paso do tempo.
Froito das mudanzas que foron operando no sistema económico e laboral a partir
da época de recesión e das políticas aplicadas desde o Estado e mais desde a Xunta de
Galiza, o panorama deixa unha situación complicada. Conforme vai pasando o tempo a
porcentaxe de ocupados novos fronte ao total descende e vai aumentando o peso no total
dos ocupados e ocupadas de máis idade, ao que se suma a terciarización da economía e
o aumento da temporalidade.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego non podemos máis
que insistir na nosa preocupación relativa ao impacto na economía da desigual
distribución da ocupación do mercado laboral galego e o fracaso das políticas de
emprego, especialmente no ámbito xuvenil.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª:
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-Como valora o goberno galego o impacto na economía da desigual evolución
da ocupación por sectores económicos?
-Como valora o goberno galego o impacto na economía da desigual evolución
da ocupación por tramos de idade?
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-Considera esta situación sostíbel para a economía galega?
-Considera que isto amosa o fracaso dunha década de políticas de emprego
erráticas e fracasadas? Considera que esta situación é derivada das reformas laborais de
PP e PSOE e do silencio coas que as acatou a Xunta de Galiza?
-Que políticas vai aplicar a Xunta de Galiza para evitar que a perda de
ocupación nos tramos máis novos de idade continúe expulsando mocidade traballadora
do país?
-Que medicións aplica ou vai aplicar a Xunta de Galiza para coñecer cal é o
impacto económico que ten a perda de ocupación nos tramos máis novos de idade?
-Que avaliacións desenvolve ou vai desenvolver a Xunta de Galiza para coñecer
cal é o impacto económico que ten a terciarización da economía galega?

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
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Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional creou
mediante a Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e con carácter
experimental, a rede galega de dinamización da FP dual.
Nesta rede, que inicialmente se configura cun máximo de 48 centros, entre os que
se inclúen obrigatoriamente os 23 centros integrados de Formación Profesional,
créase a figura do responsable de dinamización da FP Dual, que ten como
funcións:
1. Facer prospección de empresas. Percorrer o tecido empresarial do ámbito
de actuación do seu centro para explicar e difundir a FP dual e determinar
as necesidades das prazas de FP dual nos distintos sectores produtivos.
2. Atender as necesidades das empresas, dando a coñecer os perfís
profesionais axeitados en cada caso e fomentando o achegamento das
empresas aos centros educativos.
3. Atender as necesidades dos titores e as titoras dos centros de traballo e dos
centros educativos no desenvolvemento das súas funcións.
4. Divulgar a FP dual entre o alumnado doutros niveis educativos, para o que
contarán coa colaboración dos centros nos que se impartan estas
ensinanzas, co fin de favorecer a orientación vocacional e profesional.
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5. Asesorar a todos os actores participantes nos proxectos de FP dual de cara
á realización dunha xestión de calidade.
6. Poderá formar e informar a eses actores e realizar outras actuacións
relacionadas coa FP dual.
Por outra banda, a Resolución á que se fai referencia e no seu apartado 6º
establecía un prazo de cinco días hábiles para a presentación das solicitudes por
parte dos centros interesados.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Posteriormente, publicouse a resolución que dá publicidade dos centros
seleccionados; esa resolución ten data do 9 de abril de 2019 o que supón un fito
na capacidade para desenvolver un procedemento experimental no que están
implicados os centros, o profesorado e a Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa: 17 días para todo o
procedemento.
Resultaron seleccionados 46 centros: 20 de A Coruña, 7 de Lugo, 7 de Ourense e
12 de Pontevedra e tamén se establece que as persoas responsables da
dinamización da FP dual nomeadas desenvolverán as súas funcións desde o día
seguinte á publicación desta resolución ata o 31/12/2019 sempre e cando
manteñan o seu destino no centro.
Ambas resolucións establecen determinacións novidosas e algunhas que mesmo
duplican funcións, polo menos nunha primeira lectura, con figuras que xa están
creadas na normativa como por exemplo a persoa coordinadora da formación en
centros de traballo (FCT) e a súa relación coas persoas titoras.
Ademais, se establece que as persoas responsables da dinamización da FP dual
terán dedicación completa e exclusiva para o desenvolvemento das súas funcións,
o que supón que as 46 persoas seleccionadas, e desde o día 10 de abril de 2019,
se dedican en exclusiva ás tarefas que teñen encomendadas como dinamizadores
da formación profesional dual. O anterior supón un custo mínimo anual de entre
1.330.320 € e 1.441.128 €, que se corresponden coas retribucións dese
profesorado (os 46 seleccionados) segundo a súa pertenza aos grupos A2 ou A1,
e nos que non se computaron nin trienios, nin sexenios nin pagas extras en
ningún caso. Falamos, polo tanto, dunha medida que dista moito de ser gratuíta e
que supera en redución horaria a todo o establecido ata este momento para o
desempeño de responsabilidades nos centros.

Por iso o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Que xustifica a creación da rede galega de dinamización da FP dual?
2ª) Garda relación co baixo nivel de matrícula existente nesa modalidade na
comunidade autónoma de Galicia?
3ª) Considera que cinco días é suficiente para que por parte dos centros se valore
a conveniencia de solicitar a súa inclusión nesa rede?
4ª) Cantos centros solicitaron a súa inclusión nesa rede?
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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5ª) Cales foron os criterios para seleccionar os centros?
6ª) Cal é o custo completo mensual que vai supoñer esta medida ata o 31 de
decembro de 2019?
Pazo do Parlamento, 23 de abril de 2019
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 23/04/2019 12:35:36
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Maria de la Concepción Burgo López na data 23/04/2019 12:35:43
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Á MESA DO PARLAMENTO

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

A falta de ratificación do acordo de pesca entre España a república Portuguesa,
permite hoxe actuar para evitar discriminacións para a frota galega; este acordo
publicado no Boletín das Cortes o 2018 debe ser modificado para evitar a
situación de agravio entre determinados segmentos de frota galega e portuguesa
(arrastre), xa que logo o acordo nas súas medidas técnicas recolleitas no
Apartado I unicamente prohibe a pesca en fin de semana ás frotas do Certo,
permitindo que o arrastre portugués poda traballar as fins de semana, provocando
unha competencia desleal inaceptable para a nosa frota, que vería como a
mercancía portuguesa está a venda en Galicia os luns, cando eles aínda comezan
a faenar.

O paro en fin de semana é un avance en termos de conservación dos stocks das
especies que se capturan nas costas atlánticas ademais dunha mellora das
condicións laborais dos nosos mariñeiros, a súa desaparición provoca unha
desvantaxe económica e laboral e provocará como xa o fixo a deslocalización de
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empresas pesqueiras ao norte de Portugal.

Por todo o exposto as deputadas asinantes presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Comisión:
Que medidas vai adoptar o Goberno galego para evitar esta situación de agravio
para a frota galega?

159037

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 23/04/2019 18:15:23

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
REXISTRO1odtWaUXR9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paula Quinteiro Araújo na data 23/04/2019 18:15:31
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Á MESA DO PARLAMENTO
Paula Quinteiro Araujo e Marcos Cal Ogando, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a
súa resposta oral na Comisión 1.ª

A atención ás vítimas de violencias machistas debe darse coas mesmas
garantías todos os días do ano
Pero non é a primeira vez que durante o período vacacional se reduce a
presencia de persoal especializado en violencia de xénero nalgunhas zonas.

Isto aconteceu, por exemplo, durante gran parte da pasada Semana Santa,
dende o xoves 18 ata o luns 22, na Comisaría de Lugo. Algo que se repite
tamén nesa mesma comisaría ao longo das fins de semana.

Durante eses días unha muller tivo que acudir a presentar unha denuncia, e tivo
que facelo non na Unidade de Familia e Axuda a Muller, senón na Oficina de
atención ao cidadán, como se se tratara de calquera outro tipo de delito.

A consecuencia disto é que haxa unha falla completa de intimidade das
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mulleres, e que teñan que soportar, en ocasións, longas esperas.

Isto é só un exemplo do desleixo que existe en moitas ocasións no relativo á
atención das mulleres vítimas de violencias machistas por parte da
Administración Pública, situación á que hai que pórlle remedio de inmediato.
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Por todo o anterior exposto, preséntase a seguinte pregunta para a súa resposta
en Comisión:

1. É coñecedora a Xunta de Galicia deste tipo de situacións? Que valoración fai
das mesmas?

2. Que medidas vai levar adiante para que as mulleres vítimas de violencias
machistas conten con atención especializada todos os días do ano?
Santiago de Compostela, 24 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
Paula Quinteiro Araújo na data 24/04/2019 13:17:25
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Marcos Cal Ogando na data 24/04/2019 13:17:34
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Quinteiro Araujo e Marcos Cal Ogando, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 1.ª.

A falta de espazos onde esperar con tranquilidade e comodidade é unha das
moitas materias pendentes que ten a Xunta de Galicia respecto á atención das
mulleres que foron vítimas de violencias machistas. Nalgúns xulgados galegos
búscanse recunchos destinados a outras tarefas para acubillar ás vítimas, sen as
condicións que deberan ter.
É o caso do Xulgado de Violencia sobre a Muller de Viveiro, que carece dun
espazo digno para darlles comodidade e anonimato ás mulleres que deciden
interpor unha denuncia . O arquivo da sección civil, ao límite da súa capacidade,
é o único espazo habilitado como dependencia para acubillar ás vítimas de
violencia machista que van denunciar.
A sala na que agardan horas estas mulleres no Xulgado de Primeira Instancia e
Instrución número 2 de Viveiro dispón dun mobiliario escaso, nun espazo que ten
problemas de humidade e moi reducido por mor dos centos de arquivos
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acumulados ao seu redor. Sen apenas intimidade, xa que os funcionarios entran e
saen con frecuencia, todos os días, para buscar documentación sobre os casos
máis recentes.

Estas mulleres precisan dispor dun espazo propio que lles ofreza anonimato, para

159041

evitar a súa exposición pública nos corredores do xulgado e para impedir que se
poidan ver intimidadas polo seu agresor, dado que os trámites xudiciais
realízanse en unión de acto -débese citar aos dous implicados- é existe o risco de
que se crucen no edificio.
Estas mulleres teñen o dereito a estar tranquilas e acompañadas dos seus
familiares, o máis cómodas posibles.
A tramitación dunha denuncia pode levar tres ou catro horas polo que resulta de
sentido común que se habilite un espazo con mellores condicións de comodidade
e salubridade.
O 4 de novembro do 2015, o pleno de Viveiro acordou a cesión gratuíta de varios
locais de titularidade municipal do inmoble situado na rúa Alonso Pérez 50,
anexo aos xulgados e cunha superficie total de 767,52 metros cadrados para a
ampliación e mellora das instalacións dos xulgados de Viveiro. O traslado dos
documentos ao edificio anexo permitiría que a sala, unha vez rehabilitada, fose
un lugar propicio para acubillar ás vítimas. Este acordo foi remitido á consellería
en decembro do 2015, estando a día de hoxe á espera de recibir a comunicación
correspondente para poder formalizar a cesión.
Polo exposto, preséntanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en
Comisión:

1. Vai proceder a Xunta de Galicia a mellorar as condicións da sala de agarda

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
REXISTRODgupnmkEh9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

para as vítimas de violencia de xénero do Xulgado de Primeira Instancia e
Instrución número 2 de Viveiro?
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2. Que resposta deu á misiva enviada polo Concello de Viveiro, explicando as
inadecuadas condicións nas que se atopa o actual espazo e instando á Dirección
Xeral da Xustiza á adopción das medidas oportunas?

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2019.

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Marcos Cal Ogando
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 24/04/2019 13:17:52
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Marcos Cal Ogando na data 24/04/2019 13:17:59
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez,
Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas
e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
O día 5 de maio de 2015, o Pleno do Parlamento aprobaba por unanimidade unha
proposición non de lei pola que se instaba a Xunta de Galicia a solicitar do
Goberno do Estado o traspaso das competencias en materia de sanidade
penitenciaria para a súa asunción polo Sergas, debendo acompañar esta
transferencia dos medios económicos e materiais necesarios, así como para
incorporar á poboación reclusa ao Plan Estratéxico de Abordaxe da Hepatite C
(posto que nos cárceres galegos hai centos de persoas reclusas afectadas por esta
enfermidade). A finais do ano 2016, o Senado aprobaba, tamén por unanimidade,
o traspaso das competencias da sanidade penitenciaria ás comunidades autónomas
ou ao Sistema nacional de saúde.
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A propia Lei xeral de sanidade, do 25 de abril de 1986, recolle como o seu
obxectivo fundamental facer efectivo o dereito á protección da saúde e o deseño
do Sistema Nacional de Saúde (SNS) como sistema que debe comprender toda
estrutura da sanidade pública. Xa posteriormente, a exposición de motivos da Lei
16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde,
fala da universalidade dos coidados médicos para toda a poboación e de que estes
deben ser prestados con criterios de equidade e calidade. Finalmente, na súa
Disposición adicional 6ª, esta mesma norma establece a obriga do traspaso de
competencias en materia de sanidade penitenciaria, para a súa posterior
integración nos respectivos servizos de saúde autonómicos.
O anterior significa que cómpre que a Administración sanitaria galega proceda á
constitución da mesa mixta Comunidade Autónoma-Estado para o comezo das
negociacións. A realidade é que, no centro penitenciario de A Lama, por
exemplo, hai escaseza de persoal médico e, pese a abundancia de patoloxías
psiquiátricas das persoas internas, a psiquiatra que está contratada visita o centro
só un par de veces ao mes.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Está a cumprir o Goberno galego a Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión
e calidade do Sistema Nacional de Saúde?
2. Ten intención o Goberno de cumprir a proposición non de lei aprobada por
unanimidade o 5 de maio de 2015 sobre sanidade penitenciaria?
3. Que xestións ten feito o Goberno ao respecto?
4. Ten coñecemento o Goberno da alta masificación dos cárceres de Galicia?
5. Que intención ten o Goberno ao respecto desta cuestión?

Pazo do Parlamento, 23 de abril de 2019
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 24/04/2019 13:51:19
Julio Torrado Quintela na data 24/04/2019 13:51:26
Noela Blanco Rodríguez na data 24/04/2019 13:51:31
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 24/04/2019 13:51:37
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 24/04/2019 13:51:42
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
Hai un par de anos, 375 científicos da “Academia Nacional de Ciencias de USA”
remitían unha carta aberta a aqueles que negan o cambio climático. Nesa carta
definían este fenómeno como unha realidade física que ten incrementado os gases
de efecto invernadoiro e mudado o clima do planeta: quecemento dos mares, a
superficie terrestre e a atmosfera interior; acidificación dos océanos; aumento do
nivel do mar; patróns de choiva alterados e moitos outros aspectos. E Galicia non
se queda fóra dos fenómenos meteorolóxicos derivados desta evidencia científica:
seca extrema, choivas torrenciais, picos de calor en pleno mes de abril, xeadas...E
vai ir a máis, os resultados da análise de Meteogalicia respecto das proxeccións
de temperatura máxima, para o período 2061-2090, indican con claridade unha
tendencia de aumento dos valores (entre os 3°C e os 4°C, sendo algo menor, entre
2°C e 3°C no terzo norte).
Mentres, o Goberno galego foi adiando esta loita e deixando sen executar na súa
totalidade partidas orzamentarias imprescindibles nesta tarefa, en concreto, a
541D (control ambiental e xestión de residuos) e a 541E (coñecemento do medio
ambiente e fomento da sustentabilidade). Así, a execución dos Orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma de 2018 nestas dúas áreas superou escasamente o 80%
no grao de execución orzamentaria (un 80,3 % na 541D -executados 12.621 euros
de 15.714 orzamentados- e un 80,2% na 541E -executados 5.164 euros de 6.439
orzamentados). A maiores, as dúas partidas son absolutamente ridículas (22.153
euros orzamentados), se as comparamos cos 30.386 euros de 2008.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Está realmente preocupado o Goberno galego pola loita contra o cambio
climático?
2. Cales son os programas e servizos que se viron afectados pola falta de
execución referida?
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3. Cales son os motivos desta baixa execución durante o exercicio 2018?

Pazo do Parlamento, 23 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 24/04/2019 13:48:36
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 24/04/2019 13:48:42
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María Luisa Pierres López na data 24/04/2019 13:48:47
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Noela Blanco
Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política social e
Emprego.
Galicia ten unha ratio de residencias públicas e concertadas moi por baixo da
media española e lonxe das cifras recomendadas pola OMS, que apuntan á
necesidade de 12.000 novas prazas incluíndo as privadas. O presidente da Xunta
de Galicia ten incumprido totalmente o seu compromiso de comezos de 2017 de
construír unha residencia de maiores en cada unha das sete grandes cidades de
Galicia, agochando así unha axenda en contra da política de atención ás persoas
maiores que ocasiona prexuízos aos que están en lista de agarda, aos que optan
por outra prestación e aos que acoden a residencias privadas con prezos máis
altos. En 2012 prometía 2.500 prazas; en 2016 rebaixaba o compromiso a 1.000
prazas públicas e a comezos de 2017, anunciaba o Plan “Como na Casa” (con 7
novas residencias con 900 prazas nas grandes cidades, que logo quedaron
reducidas a 780). De acordo co informe de fiscalización do Consello de Contas
2010-15, a Xunta de Galicia non realizou ningún plan de investimentos en
centros residenciais para maiores e dependentes, polo que non houbo ningún
avance para a construción dos centros.
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A realidade en Galicia é que as persoas maiores e as súas familias aceptan unha
prestación económica que non alcanza ao 20 % do custo dunha residencia
privada e escollen esta solución antes de enfrontarse a case 2 anos de agarda
entre o recoñecemento do dereito -453 días- e o tempo de agarda para o ingreso
-154 días-.
A chamada “Residencia do Maior de Pontevedra” é o paradigma desta política
do Goberno galego. Un edificio no céntrico barrio de Campolongo, que existe
dende o ano 1993 e que, en 2008, pasou a ser tamén un centro con persoas
dependentes. Á marxe das deficiencias das instalacións, a escaseza de persoal é
alarmante, unido a que o Goberno galego sabe ben que a Consellería de Política
Social é a máis feminizada. Necesidades básicas e mínimas requírense nos
departamentos de Enfermaría, Cociña, Medicina, Fisioterapia, Psicoloxía e
Terapia ocupacional.
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Resulta curioso que se lembre agora a conselleira de Política Social e teña
remitido unha carta ao alcalde de Pontevedra, apelando á colaboración entre
institucións, para que o Concello poña a disposición da consellería terreos co fin
de que a obra sexa, rapidamente, unha realidade.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal é a opinión do Goberno galego da situación na que se atopa a
“Residencia do Maior de Pontevedra”?
2. Por que ten incumprido o Goberno o compromiso que o presidente da
Xunta de Galicia acadou a comezos de 2017 de construír outra
Residencia de Maiores, con prazas públicas, en Pontevedra?
3. Cando vai cumprir o Goberno ese compromiso?

Pazo do Parlamento, 24 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 24/04/2019 13:46:01
María Luisa Pierres López na data 24/04/2019 13:46:07
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Noela Blanco Rodríguez na data 24/04/2019 13:46:19
Julio Torrado Quintela na data 24/04/2019 13:46:24
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A Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Domínguez, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo,
Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández e
Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
No programa co que o Partido Popular de Galicia obtivo a confianza maioritaria da
cidadanía galega no ano 2016 recollíase o seguinte compromiso expreso:
“Asesoraremos ás pequenas empresas para implantar nelas unha dinámica e cultura
orientada á innovación. A Axencia Galega de Innovación (GAIN) desenvolverá un
programa orientado ás empresas pequenas que actualmente non acceden ás súas
axudas, para estimular que incorporen a innovación ao seu modelo de negocio”.
En cumprimento dese mandato electoral, a Consellería de Economía, Emprego e
Industria, a través de Axencia Galega de Innovación (GAIN), publicou a primeiros do
pasado mes de febreiro a segunda convocatoria do programa Innova Peme, que son
axudas dirixidas ás microempresas e pequenas e medianas empresas galegas coa fin
de apoiar o financiamento das actividades integradas en plans de innovación que lles
permitan o fortalecemento naquelas áreas relevantes para a sistematización e
internacionalización dos seus procesos de creación de novos produtos e servicios, así
como de mellora dos seus procesos, na medida que estean aliñados coas prioridades
establecidas na RIS3 para Galicia.
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A través desta convocatoria do programa Innova Peme tense previsto impulsar a
mobilización de máis de 5 millóns de euros en actividades cuxo obxectivo sexa
desenvolver ou fortalecer as capacidades de innovación das empresas galegas cun
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menor tamaño. Súmase, deste xeito, ao case medio centenar de pequenas e medianas
empresas apoiadas pola Xunta na anterior convocatoria, que permitiu mobilizar
investimentos por un valor de 9,5 millóns de euros e a creación ou estabilización de
máis de 260 postos de traballo.
Por todo o anteriormente exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte
pregunta en Comisión:

Que valoración fai o Goberno galego sobre o programa Innova Peme?

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Sandra Vázquez Dominguez na data 24/04/2019 16:28:00
Maria Antón Vilasánchez na data 24/04/2019 16:28:13
Moisés Rodríguez Pérez na data 24/04/2019 16:28:20
Marta Novoa Iglesias na data 24/04/2019 16:28:30
Moisés Blanco Paradelo na data 24/04/2019 16:28:54
Cristina Isabel Romero Fernández na data 24/04/2019 16:29:02
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 24/04/2019 16:29:07
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A Mesa do Parlamento
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, María Antón Vilasánchez,
Moisés Blanco Paradelo, Moisés Rodríguez Pérez, Miguel Tellado Filgueira e
Sandra Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
A Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Instituto Enerxético de
Galicia (Inega), vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de axudas á
mobilidade eficiente e sostible correspondente ao programa Moves Galicia.
Con este programa búscase apoiar a adquisición de 500 vehículos eléctricos ou
alternativos (gas natural ou gas licuado de petróleo) na Comunidade, así como a
implantación tanto de infraestruturas de recarga, como de sistemas de préstamo de
bicicletas eléctricas ou plans de transporte aos centros de traballo. Así pois, poden
beneficiarse destas axudas persoas físicas, autónomos, comunidades de propietarios,
persoas xurídicas e o sector público, dependendo do tipo de actuación.
Esta iniciativa, que conta cun orzamento de máis de 2,6 millóns de euros, prevé
mobilizar 11 millóns de euros na comunidade, contribuíndo ademais á creación ou
mantemento de arredor de 90 empregos e evitando a emisión á atmosfera máis de
1.100 toneladas de CO2 ao ano, o equivalente á acción de 58.200 árbores.
Desde o Grupo Parlamentario Popular compartimos a conveniencia do programa á
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hora de impulsar un modelo de mobilidade baseada en criterios de eficiencia enerxética
e sustentabilidade, no que se fomente o uso de enerxías alternativas. Neste sentido,
precisamente, cómpre recordar que a partida de 45 millóns de euros distribuídos o
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pasado mes de marzo entre as comunidades e cidades autónomas foi consignada polo
Goberno de Mariano Rajoy nos Orzamentos Xerais do Estado e 2018.

Sen embargo, entendemos tamén que a día de hoxe o programa resulta insuficiente
debido á situación xerada polo proxecto de Lei de Cambio Climático e Transición
Enerxética presentado polo actual Ministerio para a Transición Ecolóxica e a súa
posición totalmente contraria aos vehículos de gasolina, diésel e incluso híbridos,
establecendo incluso un limiar para a súa prohibición para 2040.

De feito, esta decisión do actual Goberno ten provocado a alerta dos fabricantes e
comercializadores de vehículos que alertan do severo impacto deste veto sobre o
emprego e a economía. Sirva como exemplo que as ventas de coches en España
acumulan xa sete meses de caída, o maior período desde a crise de 2008. Isto deixa
un primeiro trimestre de 2019 cunha caída do 6,9% respecto ao mesmo período do ano
anterior.

Por todo o anteriormente exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes
preguntas:

1ª.

A Xunta de Galicia aplicou en tempo e forma a normativa estatal reguladora do
denominado Plan MOVES na nosa Comunidade?

2ª.

Que valoración lle merece á Xunta de Galicia o Plan MOVES configurado polo
Goberno do Estado?

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
REXISTROwzEQMn1nB6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Marta Novoa Iglesias na data 24/04/2019 16:36:06
Cristina Isabel Romero Fernández na data 24/04/2019 16:36:25
Maria Antón Vilasánchez na data 24/04/2019 16:36:36
Moisés Blanco Paradelo na data 24/04/2019 16:36:44
Moisés Rodríguez Pérez na data 24/04/2019 16:36:54
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 24/04/2019 16:37:01
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Sandra Vázquez Dominguez na data 24/04/2019 16:37:10
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A Mesa do Parlamento
Cristina Romero Fernández, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo,
Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Sandra Vázquez Domínguez, e
Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O sector artesanal galego está medrando día a día en importancia, non só desde un
punto de vista cultural e tradicional, senón tamén económico. Hoxe traballan máis de
5.000 persoas, vinculadas tanto a obradoiros, como a tendas físicas e tendas en liña,
destacando o feito de que hai máis de 635 obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de
Artesanía de Galicia.
Desde o Grupo Parlamentario Popular entendemos que a artesanía é unha actividade
con presente e con futuro, que contribúe a difundir a imaxe de Galicia Calidade en todo
o mundo. Ademais está moi vencellada á creación de emprego e oportunidades de
riqueza no conxunto do noso territorio, contando cunha especial presencia no rural.
Por iso, consideramos fundamental o apoio e promoción do sector artesán galego que
a Xunta está a desenvolver, con iniciativas como a organización da terceira edición da
tenda pop up Galicia Sabores e Sabores en Madrid, a XXIX Mostra do Encaixe de
Camariñas ou a mostra de exaltación da artesanía galega que se chama ‘Pensar coas
mans’ na Cidade da Cultura, que tiveron lugar neste mes de abril.
Para coñecer a repercusión desta e outras actuación, os deputados asinantes formulan
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a seguinte pregunta en Comisión:
Cal está a ser a participación e o impacto das iniciativas de Artesanía de Galicia na
posta en valor e proxección internacional do sector artesanal galego?
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Santiago de Compostela, 24 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Cristina Isabel Romero Fernández na data 24/04/2019 16:40:01
Maria Antón Vilasánchez na data 24/04/2019 16:40:20
Moisés Blanco Paradelo na data 24/04/2019 16:40:25
Moisés Rodríguez Pérez na data 24/04/2019 16:40:33
Marta Novoa Iglesias na data 24/04/2019 16:40:41
Sandra Vázquez Dominguez na data 24/04/2019 16:40:50
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 24/04/2019 16:41:00
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A Mesa do Parlamento
María Antón Vilasánchez, Cristina Romero Fernández, Moisés Blanco Paradelo,
Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Sandra Vázquez Domínguez, e
Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
A primeiros deste ano, publicouse que a Xunta impulsaría a mobilización de 32,5
millóns de euros na innovación tecnolóxica e a mellora continua da industria forestal
galega, a través de tres programas de axudas que contan cun orzamento público de
máis de 11 millóns de euros, e dos que se beneficiarán arredor de 130 empresas de
toda a cadea de valor e 1700 persoas, que participarán en actividades formativas e de
divulgación.
Estamos ante unha industria tan tradicional na economía galega como estratéxica,
como pon de manifesto o feito de que dependen dela máis de 70.000 empregos e case
o 1,8% do noso PIB. Así pois, compre impulsar a modernización das 3.000 empresas
que integran o sector para que poidan dar resposta aos retos de futuro, entre eles a
dixitalización e o deseño, e aproveitar as oportunidades que ofrece a transición cara o
modelo de bioeconomía circular.
Por todo o anteriormente exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte
pregunta en Comisión:
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Que valoración fai o Goberno galego sobre as axudas para a innovación e a mellora
tecnolóxica das empresas galegas dedicadas á primeira e segunda transformación da
madeira?
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Santiago de Compostela, 24 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Maria Antón Vilasánchez na data 24/04/2019 16:39:01
Cristina Isabel Romero Fernández na data 24/04/2019 16:39:11
Moisés Blanco Paradelo na data 24/04/2019 16:39:18
Moisés Rodríguez Pérez na data 24/04/2019 16:39:23
Marta Novoa Iglesias na data 24/04/2019 16:39:30
Sandra Vázquez Dominguez na data 24/04/2019 16:39:36

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
REXISTROX4ldBZ9br8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 24/04/2019 16:39:49
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión Permanente non
Lexislativa de Control da Corporación da RTVG.
A radiotelevisión pública galega, vital para o mantemento do espazo público
democrático, o reforzamento da identidade do pobo galego, e a promoción da
nosa cultura e lingua, está a vivir un preocupante deterioro nos últimos anos, con
graves consecuencias para o pluralismo ideolóxico e social. Acumula constantes
queixas tanto do Comité Intercentros da CRTVG, como das forzas políticas da
oposición, de manipulación informativa tanto na radio como na televisión de
todos os galegos e galegas, nos diferentes telexornais que se emiten ao longo do
día. Esta situación mesmo levou aos dous presentadores do Telexornal Serán,
Alfonso Hermida e Tati Moyano, a presentar a súa dimisión en xuño deste ano, ao
que hai que engadir a mobilización dos venres negros (que xa vai pola súa 48º
edición) polo cumprimento íntegro da Lei de medios públicos do 2011, a histórica
manifestación que percorreu as rúas de Compostela o pasado 8 de setembro, os
paros parciais do mes de novembro, e as dúas folgas de 24 horas dos días 19 e 22
de decembro.
O pasado 13 de abril o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e o Club de
Prensa de Ferrol anunciaron a concesión do X Premio José Couso de Liberdade
de Prensa, á plataforma en defensa da radio e televisión públicas da nosa
comunidade autónoma, Defende a Galega. Un recoñecemento que saíu adiante
por maioría suficiente, sen precisar o voto de calidade do presidente do xurado.
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A nova do fallo, que tivo ampla cobertura en medios estatais e nacionais,
ocultouse no resto dos espazos informativos da Radio Galega e tamén nos
telexornais dese día da TVG, malia que tanto a radio como a televisión públicas
cubriran a concesión deste galardón con total normalidade en anos anteriores.
O comité enmarcou este novo grave episodio de manipulación informativa “na
estratexia de negación e menosprezo que está a seguir a dirección da CRTVG con
respecto á plataforma Defende a Galega”, o colectivo de traballadores e
traballadoras dos medios públicos que levan case un ano, denunciando a
manipulación informativa e o desmantelamento da TVG e da RG vestíndose de
negro cada venres.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. En anteriores edicións dos Premios José Couso de Liberdade de Prensa,
informaron os medios de comunicación públicos galegos de quenes eran os
galardoados?
2. Por que ocultou a CRTVG a nova da concesión do X Premio José Couso de
Liberdade de Prensa, á plataforma en defensa da radio e televisión públicas
da nosa comunidade autónoma, Defende a Galega?
3. Deuse orde expresa á redactora encargada de elaborar os boletíns
informativos da Radio Galega de non informar no espazo informativo das
13 h da concesión deste galardón ao colectivo “Defende A Galega”?
4. En caso afirmativo, cales foron os motivos desta decisión?
5. Considera que a cobertura da nova estivo á altura dun medio público como
a RTVG?
6. Que opina de que se lle outorgase o X Premio José Couso de Liberdade de
Prensa, á plataforma en defensa da radio e televisión públicas da nosa
comunidade autónoma, Defende a Galega?
7. Considera que dende a dirección da CRTVG se está fomentando o diálogo
cos traballadores e traballadoras, así como cos seus representantes
sindicais?

Pazo do Parlamento, 24 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 24/04/2019 17:59:03
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Julio Torrado Quintela na data 24/04/2019 17:59:09
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez,
Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas
e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª,
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O día 5 de maio de 2015, o Pleno do Parlamento aprobaba por unanimidade unha
proposición non de lei pola que se instaba a Xunta de Galicia a solicitar do
Goberno do Estado o traspaso das competencias en materia de sanidade
penitenciaria para a súa asunción polo Sergas, debendo acompañar esta
transferencia dos medios económicos e materiais necesarios, así como para
incorporar á poboación reclusa ao Plan Estratéxico de Abordaxe da Hepatite C
(posto que nos cárceres galegos hai centos de persoas reclusas afectadas por esta
enfermidade). A finais do ano 2016, o Senado aprobaba, tamén por unanimidade,
o traspaso das competencias da sanidade penitenciaria ás comunidades autónomas
ou ao Sistema nacional de saúde.
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A propia Lei xeral de sanidade, do 25 de abril de 1986, recolle como o seu
obxectivo fundamental facer efectivo o dereito á protección da saúde e o deseño
do Sistema Nacional de Saúde (SNS) como sistema que debe comprender toda
estrutura da sanidade pública. Xa posteriormente, a exposición de motivos da Lei
16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde,
fala da universalidade dos coidados médicos para toda a poboación e de que estes
deben ser prestados con criterios de equidade e calidade. Finalmente, na súa
Disposición adicional 6ª, esta mesma norma establece a obriga do traspaso de
competencias en materia de sanidade penitenciaria, para a súa posterior
integración nos respectivos servizos de saúde autonómicos.
O anterior significa que cómpre que a Administración sanitaria galega proceda á
constitución da mesa mixta Comunidade Autónoma-Estado para o comezo das
negociacións. A realidade é que, no centro penitenciario de A Lama, por
exemplo, hai escaseza de persoal médico e, pese a abundancia de patoloxías
psiquiátricas das persoas internas, a psiquiatra que está contratada visita o centro
só un par de veces ao mes.
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, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Está a cumprir o Goberno galego a Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión
e calidade do Sistema Nacional de Saúde?
2. Ten intención o Goberno de cumprir a proposición non de lei aprobada por
unanimidade o 5 de maio de 2015 sobre sanidade penitenciaria?
3. Que xestións ten feito o Goberno ao respecto?
4. Ten coñecemento o Goberno da alta masificación dos cárceres de Galicia?
5. Que intención ten o Goberno ao respecto desta cuestión?
Pazo do Parlamento, 23 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 24/04/2019 18:13:42
Julio Torrado Quintela na data 24/04/2019 18:13:47
Noela Blanco Rodríguez na data 24/04/2019 18:13:52
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 24/04/2019 18:13:57
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 24/04/2019 18:14:03

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
159062

Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2.ª.

Estanse a tramitar os proxectos dos parques eólicos de Bustelo, Monte Toural e
Campelo que, no verán pasado, foron sometidos a información pública a
autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal e estudo de impacto ambiental.
Están situados nos concellos de Carballo, Coristanco e Santa Comba.
Os tres parques reunirían 27 aeroxeneradores de nova xeración cunhas alturas
superiores aos 150 mts nunha zona con presencia de núcleos de poboación e
explotacións gandeiras.
Nalgúns casos, como nos lugares do Campelo e Mires estes aeroxeneradores
situaranse a 500 mts de vivendas.
Tamén tería afeccións ambientais a espazos como a Braña Rubia-Alcaián, Monte
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Bustelo ou a unha especie única como é a Centaurea ultreaie e ,tamén afectaría,
ao patrimonio cultural e histórico e á paisaxe pero, sobre todo, á vida das persoas
pola ubicación dos aeroxeneradores.
Fronte a estes inconvenientes nunha zona poboada e con especialización gandeira
e forestal vemos unha vez máis a implantación dunha actividade económica que
non axudará a dinamizar a economía local.

159063

Ante esta realidade érguese unha vez máis a oposición social ante un modelo
imposto e alleo ao interese da veciñanza.
Tramítanse como tres parques diferentes cando en realidade é un, xa que
comparte zona xeográfica e é a mesma empresa promotora, utilizando dita
fragmentación para que ningún parque supere os 50MW.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta para resposta oral en Comisión:
-

Pensa o Goberno galego que a implantación dos parques do Cambelo,
Bustelo e Monte Toural beneficiarán dalgún xeito á veciñanza destas
zonas?

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2019.

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

Antón Sánchez García na data 25/04/2019 09:48:40

Marcos Cal Ogando na data 25/04/2019 09:48:58

159064

Á MESA DO PARLAMENTO

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

CC-OO vén de publicar un informe no que alerta de que no ano 2018 Galicia
volveu encabezar a clasificación de comunidades con máis accidentes laborais
mortais por cada cen mil traballadores. Mentres que a media do Estado se situou
nos 3,24 accidentes, Galicia superou os 6.

56 foron as persoas que morreron nun accidente de traballo durante o ano 2018,
50 durante a xornada laboral e 6 in itinere.

O incremento dos accidentes mortais produciuse en tódolos sectores de
actividade, salvo na construción. O maior aumento atopámolo na agricultura, con
tres mortes máis que no ano 2017, e na pesca, con catro mortes máis. A industria
e os servizos rexistraron unha morte máis que o ano anterior.

O balance xeral de accidentes de traballo non é mellor. Segundo o Instituto
Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), o pasado ano producíronse en
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Galicia 30.972 accidentes de traballo con baixa, o 90,21% dos cales (27.941)
sucederon durante o transcurso da xornada laboral. O 9,79% restante (3.031)
producíronse durante o desprazamento do domicilio ao centro de traballo, ou
viceversa. Así, os accidentes de traballo con baixa en xornada laboral
aumentaron un 2,39% con respecto ao ano 2017, mentres que a cifra de
accidentes in itinere se mantivo practicamente conxelada.

159065

A conclusión máis salientable do estudo é a que demostra a correlación entre
precariedade laboral e sinistralidade. Segundo o informe, “os traballadores e
traballadoras con menos antigüidade no seu posto de traballo teñen máis
probabilidades de sufriren un accidente de traballo. Un dato revelador disto é que
o 21 % dos accidentes con baixa en xornada laboral rexistrados no 2018
sufríronos persoas que tiñan unha antigüidade inferior a tres meses no seu posto
de traballo, porcentaxe moi elevada en relación coa poboación asalariada exposta
a esa situación”. A isto cómpre engadir que “as persoas con contrato temporal
tamén corren máis riscos de sufrir un accidente que as que teñen unha relación
estable: o 42 % dos accidentes con baixa en xornada laboral rexistrados no 2018
ocorréronlles a persoas cun contrato temporal”. “No ano 2018, en comparación
co 2017, producíronse 734 accidentes máis entre traballadores/as temporais
(+6,73 %) fronte a 81 menos en indefinidos (–0,53 %)”.

Acerca destes datos, Roi Fernández, Secretario de Saúde Laboral de CCOO,
subliñou que “resulta evidente que a sinistralidade tamén vai da man do traballo
precario”, razón pola que urxe derrogar a reforma laboral do 2012 “lesiva para os
intereses da clase traballadora” e substituíla por unha nova regulación do
mercado de traballo que garanta os dereitos do persoal, incluíndo algo tan básico
como a súa seguridade.

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas para
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a súa resposta oral en Comisión.
 Que opinión lle merecen á Xunta de Galicia as conclusións do “Informe
de sinistralidade laboral en Galicia no 2018? Que relación observa entre
precariedade e sinistralidade? E entre a reforma laboral do 2012 e a

159066

sinistralidade? Que se está facendo mal para que Galicia estea a cabeza do
Estado en sinistralidade? Que se vai facer para emendalo?

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 25/04/2019 10:49:54
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José Manuel Lago Peñas na data 25/04/2019 10:50:05

159067

Á MESA DO PARLAMENTO

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

Todo o que ten a ver coa xestión dos helicópteros de salvamento marítimo, e a
xestión do servizo por parte da Xunta nos últimos anos, non so é un despropósito
se non un exemplo da deixadez e mal facer da conselleira responsable.
Recordemos que dende a Consellería do Mar, vendeuse a necesidade de enaxenar
os bens que tiñamos para o salvamento aéreo co obxectivo, segundo palabras da
conselleira, de acadar novos e mellores dispositivos, non so non temos mellores
equipos, os equipos da empresa concesionaria son os mesmos dos que dispoñía a
Xunta, se non que incrementamos os custes do servizo para ter un helicópteros
que estaban obsoletos en palabras da Conselleira ala polo 2015.
Esta semana tivemos coñecemento que os profesionais da empresa Babcock
denunciaban a intención da empresa de reducir drasticamente os seus salarios e,
polo tanto, empeorar a calidade do servizo. Esta situación debe abordarse de
forma inmediata polo Goberno para evitar un novo retroceso nas condicións do
servizo que poida supoñer riscos inaceptables para un servicio como o
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salvamento marítimo

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

159068

Que medidas vai adoptar o Goberno galego para evitar as intencións da empresa
concesionaria do salvamento marítimo que pretende deteriorar as condicións
laborais do servizo?
Santiago de Compostela, 25 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 25/04/2019 11:06:49
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Paula Quinteiro Araújo na data 25/04/2019 11:06:56

159069

Á MESA DO PARLAMENTO

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

Son moitos os estudos que hoxe en día demostran a existencia

de novas

sustancias sintéticas procedentes da actividade humana nos ecosistemas mariños
do país. A pesar destas evidencias soamente unha pequena parte das mesmas é
obxecto de vixilancia (metais, compostos organoclorados etc.), obviando por
exemplo a necesidade de analizar que outros contaminantes están afectando ao
ecosistema como os microplásticos.
Un 83% do lixo que se acumula nos océanos é plástico, que aínda que puidera
considerarse inerte, provoca enormes problemas de contaminación e risco para as
especies mariñas, sobre todo por que os seus aditivos, especialmente os utilizados
par darlles resistencia ou cor, soen ser tóxicos e poden actuar como vectores de
transferencia na cadea alimentaria.
En termos da nosa economía cabe destacar como estes micropláticos afecta a
disrupción endocrina dos moluscos pola actuación dos aditivos dos plásticos.
Esta consideración non é menor dada a importancia biolóxica e económica dos
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moluscos en Galicia.
Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión:

159070

Que accións ou protocolos, que combinen a investigación e os modelos de
protección posibles ante o incremento da presenza de microplásticos nos nosos
ecosistemas mariños, ten previsto realizar a Consellería ?
Santiago de Compostela, 25 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 25/04/2019 12:04:24
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Paula Quinteiro Araújo na data 25/04/2019 12:04:32
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Á MESA DO PARLAMENTO
Flora Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 8.ª

Un dos maiores problemas cos que se atopa o noso sector do mar, é a situación
de deterioro das nosas augas continentais, nomeadamente as nosas rías que,
segundo numerosos informes, incluíndo varios da UE, están nun estado de
abandono e contaminación impropios dun país que quere ser vangarda na
explotación do seu sector primario e turístico.
Os defectos do noso modelo de depuración, así como o crecemento urbanístico
descontrolado no litoral teñen provocado esta situación, pero existen forma e
modelos para superar o estado comatoso actual do noso litoral
Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta oral na Comisión 8.ª:

Que valoración fai o Goberno da situación de contaminación das rías galegas?
Cantas das centrais de depuración de augas do noso país teñen a día de hoxe
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instalado mecanismos de depuración terciaria?
Que proxectos teñen previsto implantar no futuro para evitar a actual situación de
contaminación das rías galegas?
Santiago de Compostela, 25 de abril de 2019.

159072

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

Asinado dixitalmente por:
Flora María Miranda Pena na data 25/04/2019 12:09:13
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Paula Quinteiro Araújo na data 25/04/2019 12:09:22
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Á MESA DO PARLAMENTO

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

Segundo os datos recollidos na memoria do 2018 do Consello Galego de
Relacións Laborais, ao finalizar 2018 en Galicia había 492.003 persoas afectadas
por convenios colectivos vixentes ou prorrogados de ámbito galego ou inferior, e
84.243 persoas afectadas por convenios colectivos de ámbito estatal.

Estes datos supoñen que sobre o total de traballadores do pais 990.810 segundo
datos de finais de xaneiro de 2019, apenas 576.000 están baixo o paraugas dun
convenio colectivo en calquera das súas formas. O que supón que preto dun 42%
das persoas traballadoras no pais non ten convenio colectivo.

Tendo en conta o valor da negociación colectiva para os axentes sociais na
defensa dun mercado laboral coherente, xusto e negociado, estas cifra semella
francamente mellorable.

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan a seguinte pregunta para a
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súa resposta oral en Comisión.

Que valoración fai destes datos o goberno e que previsións ten para tratar de
mellorala?

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2019.

159074

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

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 25/04/2019 13:42:51
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José Manuel Lago Peñas na data 25/04/2019 13:43:00
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Á Mesa do Parlamento

Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Noela Blanco
Rodríguez e Abel Losada Álvarez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita.
A Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia dispón no seu artigo 48
que nas ofertas de emprego público reservarase unha porcentaxe non inferior ao sete por
cento das prazas convocadas para seren cubertas entre persoas con discapacidade, de
xeito que progresivamente se alcance o dous por cento dos efectivos totais de cada
Administración pública incluída no ámbito de aplicación desta lei.
A reserva do mínimo do sete por cento realizarase de maneira que, polo menos o dous
por cento das prazas ofertadas o sexa para seren cubertas por persoas que acrediten
discapacidade intelectual, e o resto das prazas ofertadas ou sexa para persoas que
acrediten calquera outro tipo de discapacidade.
A reserva farase sobre o número total das prazas incluídas na respectiva oferta de
emprego público.
Se as prazas reservadas e que foron cubertas polas persoas con discapacidade non
acadan a porcentaxe do tres por cento das prazas convocadas na correspondente oferta
de emprego público, as prazas non cubertas do número total das reservadas
acumularanse á porcentaxe do sete por cento da oferta seguinte, cun límite máximo do
doce por cento.
No DOG núm. 67 do pasado 5 de abril publícase o Decreto 33/2019, do 28 de marzo,
polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal
funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2019.
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Indica a exposición de motivos deste decreto que a oferta fai unha reserva de prazas
para persoas con discapacidade do 10,30 %, distribuídas segundo se establece nos seus
anexos, de xeito que o 3,49 % das prazas ofertadas serán para se cubriren por persoas
con discapacidade intelectual.
O conxunto desta oferta de emprego da Administración xeral para 2019 comprende un
total de 2.617 prazas. Non obstante, unicamente se reservan 19 para persoas con
discapacidade intelectual, o que suporía unha reserva inferior ao mínimo do 2 % das
prazas ofertas conforme require a Lei de emprego público de Galicia.
Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
159076

1ª) Considera o Goberno galego que a reserva de prazas para persoas con discapacidade
intelectual que establece o Decreto 33/2019 está a respectar as cotas mínimas dispostas
pola Lei de emprego público de Galicia?
2ª) Que porcentaxe das prazas reservadas para persoas con discapacidade intelectual
nas distintas ofertas de emprego público da Administración autonómica galega foron
adxudicadas para os efectos do cálculo de acumulación de reservas previsto no artigo
48.2, parágrafo cuarto da Lei do emprego público de Galicia?
3ª) Cal é actualmente a porcentaxe de efectivos totais de persoas con discapacidade ao
servizo da Administración autonómica para os efectos do cálculo do 2 % previsto no
artigo 48.2, primeiro parágrafo da Lei do emprego público de Galicia?

Pazo do Parlamento, 16 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 16/04/2019 17:10:58
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 16/04/2019 17:11:10
Noela Blanco Rodríguez na data 16/04/2019 17:11:14
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, relativa á situación da empresa GRI Towers no Carballiño e ao papel de
intermediación que debe adoptar o goberno galego.

Durante o mes de abril, comezando o día 9 e repetíndose en posteriores
xornadas, as e os traballadores de GRI Towers no Carballiño desenvolveron xornadas de
folga laboral en defensa dos seus dereitos. Unha situación de vulneración dos mesmos
que debe ser atendida por parte da Xunta de Galiza.
Cómpre lembrar que a empresa GRI Towers dá traballo neste momento a un
cadro de persoal que chega aos 350 traballadores e traballadoras, constituíndo a empresa
máis grande do Carballiño e unha das máis grandes que hai nas comarcas que
conforman o que administrativamente é a provincia de Ourense.
Trátase dunha empresa que traballa no sector do metal, concretamente na
fabricación de aeroxeradores para a produción de enerxía eólica. Estas xornadas de
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folga convocadas polo comité de empresa tiñan como obxecto protestar contra os
reiterados incumprimentos da dirección no que ten que ver cos acordos acadados na
mesa de negociación, e reclamar o seu cumprimento. Por exemplo, no referido á
cuestión salarial, pois a empresa revocou o incremento pactado sen negociación ou
explicacións. Porén, nos momentos de asinar esta iniciativa non existe aínda acordo.
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Alén destas cuestións, cómpre recordar que as e os traballadores da provincia de
Ourense do sector do metal están afectados e afectadas pola negociación do convenio
colectivo provincial e, tamén, polas reformas laborais fracasadas de PP e PSOE no
Estado.
Máis aínda, cómpre salientar que para alén das cuestións referentes aos dereitos
laborais, o cadro de persoal alerta dunha progresiva externalización de produción a
outras factorías. Unha externalización que debe preocupar á administración galega, máis
aínda cando despois dunha década de parálise do sector comeza a haber un incremento
na previsión de explotación da enerxía eólica, que debería favorecer un incremento da
carga de traballo das empresas radicadas en Galiza.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
-Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para garantir os dereitos
laborais e o mantemento da produción de GRI Towers no Carballiño?
-Coñece o goberno galego a situación laboral de GRI Towers no Carballiño?
Coñece as demandas do Comité de Empresa? Tense reunido con este? E coa empresa?
Con que conclusións?
-Ten o goberno galego avaliado se GRI Towers está a externalizar os seus
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servizos? Vaino avaliar?
-Ten pensado o goberno galego constituír unha mesa de traballo para estas
cuestións? Cales son as razóns?
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-Considérase o goberno galego parte do problema ao ter aceptado as reformas
laborais e a perda de capacidade negociadora dos convenios provinciais?
-Que valoración fai o goberno galego da situación das empresas fornecedoras de
materiais e servizos do sector eólico?

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 17/04/2019 11:03:25

María Montserrat Prado Cores na data 17/04/2019 11:03:29

Ana Pontón Mondelo na data 17/04/2019 11:03:30
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Xose Luis Rivas Cruz na data 17/04/2019 11:03:32

Olalla Rodil Fernández na data 17/04/2019 11:03:33
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/04/2019 11:03:35
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, ao nivel de execución dos fondos FEMP por parte do Goberno galego.

O Comisario de Pesca da Comisión Europea, Karmenu Vela, a preguntas
formuladas pola eurodeputada do BNG Ana Miranda, sobre o estado de execución dios
fondos FEMP no período actual contestou que “a Comisión é consciente dos atrasos na
execución do FEMP por parte do Estado español” e animou a este a acelerar a
execución dos cartos dispoñíbeis toda vez que só ten comprometidos o 16.5%.

Toda vez que os fondos FEMP teñen moita importancia para Galiza formúlase a
seguinte pregunta para resposta escrita:
Cal é o nivel de execución dos fondos FEMP por parte do Goberno galego no
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ano 2017 e 2018?

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2019

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
1
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Luis Bará Torres
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 17/04/2019 11:17:25

Ana Pontón Mondelo na data 17/04/2019 11:17:31

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/04/2019 11:17:32

Olalla Rodil Fernández na data 17/04/2019 11:17:33

Noa Presas Bergantiños na data 17/04/2019 11:17:35
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/04/2019 11:17:36

2

159083

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta escrita.

O sector turístico ten un grande impacto económico directo, e indirecto, sobre a
sociedade galega debido ao seu carácter transversal, o que afecta ao resto das
actividades produtivas galegas.
Un estudo sobre o impacto económico sobre os aloxamentos vacacionais en
Galicia seria unha axuda para todas as Administracións galegas, asociacións e
profesionais do sector á hora da toma de decisións xa que lles dará información
cuantitativa e cualitativa da produción, do emprego, etc., polo que serviría para
identificar novas oportunidades para todos os sectores que xiran ao redor do
turismo.
O aloxamento vacacional na nosa comunidade é unha parte moi importante do
sector polo que, temos que saber mantelo e actualizalo. É por iso que, un estudo
de impacto socioeconómico debe darnos as liñas para que o aloxamento
vacacional se poida modificar, adaptarse ou reconducirse ao novo tipo de
turismo, mantendo o tradicional, ofertando así aloxamento de boa calidade.
O dito estudo debería contar coa maior información posible co fin de abordar o
sector cun sentido multidisciplinar. Debe considerar ao sector afectado
directamente e aos afectados de xeito indirecto, así como ás zonas máis afectadas
polos aloxamentos vacacionais.
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O sector do turismo é unha fonte de recursos para moitas familias de diferentes
ámbitos, non só do sector servizos, e podería selo aínda máis se coñecemos as
necesidades e expectativas dos peregrinos, turistas e visitantes que se achegan a
Galicia.
Coa cada vez maior afluencia de turismo en Galicia, temos que ofrecer un
turismo de maior calidade, e para iso temos que ser capaces de coñecer a
situación polo que pasa e as posibilidades e oportunidades que temos de
melloralo, preservalo e facelo máis sostible.
Por iso os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás
seguintes preguntas:
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1ª) Ten pensado a Xunta elaborar un estudo do impacto socioeconómico que
deixan os aloxamentos vacacionais en Galicia, e valorar como repercute nos
demais sectores?
2ª) En caso afirmativo, en que prazo?

Pazo do Parlamento, 16 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 17/04/2019 11:59:16
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 17/04/2019 11:59:26
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta escrita.
A velutina, como todas e todos sabemos, xa é un insecto habitual de Galicia. A
cantidade de niños retirados anualmente exemplifican ben a magnitude coa que
esta especie invasora se instalou no noso rural pero tamén no urbano.
A súa capacidade de resistencia á climatoloxía galega fan que a súa expansión en
Galicia cada vez sexa maior e alcance máis concellos nas catro provincias. Tanto
é así que se trata dunha praga que ameaza a biodiversidade, atacando ao sector
apícola ou da froita. Ademais, a súa capacidade ameazante e de adaptación a
diferentes contornas, cada vez máis preto das vivendas e mesmo nos parques,
tradúcese nunha maior problemática en relación ás picaduras, que poden causar
estragos nas persoas alérxicas, chegando, incluso, a lamentar vítimas mortais,
como temos visto.
Ante esta situación, precisamos, ante todo, coordinación. Coordinación entre
consellerías, coordinación entre organismos, coordinación entre a Xunta de
Galicia e as deputacións, e cos concellos. Non obstante, soamente con
coordinación non é suficiente. Precísase formación específica para os encargados
da retirada de niños pero tamén para a poboación co fin de reducir riscos de
calquera tipo.
É preciso orzamentar e coordinar esforzos para atopar solucións reais a través da
investigación e transferir o coñecemento á cidadanía e aos encargados de dar
solucións á problemática no día a día.
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Non podemos tratar con desleixo esta situación. A Xunta de Galicia débese poñer
ao fronte desta situación e tratar de, cando menos, controlar a praga.
Por iso os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás
seguintes preguntas:
1ª) Que ten feito a Xunta de Galicia para mellorar a coordinación entre as
diferentes administracións?
2ª) Considera a Xunta de Galicia que a resposta que se está a dar ante a velutina
resulta eficiente?
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
159086

3ª) Que opinión lle merece á Xunta de Galicia a cantidade orzamentada dedicada
á investigación da velutina e á súa erradicación e control?
4ª) Considera suficiente o apoio da Xunta de Galicia aos concellos, ás
asociacións apícolas e aos equipos de emerxencia no relativo aos medios e á
formación do persoal de emerxencias no ámbito da retirada de niños de velutina?
5ª) Que medidas pensa tomar a Xunta de Galicia de cara a unha mellora na
coordinación entre administracións?
6ª) Considera que a creación dun mando único encargado de coordinar as
emerxencias relativas á velutina é mais eficaz que o actual sistema?
Pazo do Parlamento, 17 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 17/04/2019 12:46:05
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Raúl Fernández Fernández na data 17/04/2019 12:46:15
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por
escrito.
Unha xestión hidrolóxica eficaz axuda aos Estados á preparación para os
fenómenos meteorolóxicos extremos que, debido ao cambio climático, son cada
vez máis frecuentes e causan enormes danos. A aplicación da Directiva Marco da
Auga (DMA) de 2000 -a norma da UE máis importante na protección de ríos,
humedais e acuíferos- baséase na adopción polos Estados membros dunha serie
de medidas rendibles dunha forma transparente e participativa. Como
complemento da DMA, en 2007 adoptouse a Directiva sobre inundacións, que
obriga aos Estados a avaliar e cartografiar os riscos de inundación e o perigo por
inundacións e a xestionalos mediante o establecemento de plans de xestión do
risco de inundación.
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En 2012, a Comisión Europea avaliou todos os plans hidrolóxicos europeos
durante o período 2016-2021. España suspendeu (coincidindo no tempo cos
gobernos de Mariano Rajoy e Alberto Núñez Feijóo), incluíndo ese novo informe
fortes críticas á xestión da auga levada a cabo durante os últimos anos polo noso
país debido ás graves deficiencias na aplicación de políticas europeas da auga a
nivel nacional. De feito, dun total de 37 recomendacións, España só aplicara
plenamente 6, avanzara parcialmente en 24 e tiña 7 nas que os avances foran
nulos. En consecuencia, España foi sancionada, correspondéndolle a
responsabilidade de varias desas sancións a Galicia polos reiterados
incumprimentos. Por último, a CE solicitou a España que adoptase os novos plans
de xestión de seca aprobados a finais de 2018.
Galicia ten un documento de planificación hidrolóxica, o Plan Hidrolóxico da
Demarcación Hidrográfica Galicia Costa, co horizonte 2015-2021, plan que foi
revisado pero a principios de 2018, sen a intervención do Parlamento e sen
memoria económica algunha.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Pode afirmar o Goberno galego que o uso da auga na nosa Comunidade
está adaptado aos obxectivos ambientais da normativa comunitaria?
2. Cal é o grao de aplicación en Galicia da Directiva Marco da Auga do ano
2000?
3. Cal é o grao de aplicación en Galicia da Directiva sobre inundacións de
2007?
4. Ten Galicia adaptado o uso da auga aos obxectivos ambientais destas dúas
directivas? De non ser así, cando pensa o Goberno da Xunta de Galicia
executar os cambios precisos?
5. Ten absolutamente controladas o Goberno das fontes de contaminación
aplicando as medidas da Directiva de 2000 e do resto de lexislación
relacionada coa auga, especialmente a Directiva de Nitratos, a Directiva
sobre Emisións Industriais e a Directiva sobre Tratamento das Augas
Residuais Urbanas?
6. Desenvolveu o Goberno métodos de detección, control, seguimento e
avaliación de casos nos que os cambios hidrolóxicos poidan impedir a
consecución dun bo estado ecolóxico?

Pazo do Parlamento, 16 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
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/04/2019 16:45:16
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/04/2019 16:45:22

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
159089

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
REXISTROQQzJhWJxq2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Luisa Pierres López na data 17/04/2019 16:45:28
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita.

En outubro do 2018, exactamente o día 17, a empresa Alcoa anunciaba aos
cadros de persoal de Coruña e Avilés así como publicamente a súa intención de pechar
as instalacións da empresa. Nos meses posteriores sucedéronse diversas iniciativas tanto
dos e das traballadoras como do Parlamento de Galiza e doutras administracións
implicadas na procura dunha saída para que o peche non acontecera.
Cómpre recordar que estamos a falar dunha industria estratéxica, a do aluminio,
nun contexto de forte desindustrialización e terciarización da economía galega. Falamos
dun volume de 400 postos de traballo na Coruña ao que hai que sumar o impacto na
industria auxiliar e na actividade portuaria, e mesmo o risco sobre Alcoa San Cibrao,
que sumando a industria auxiliar chegaría a unha afectación de máis de 2.000 persoas.
Neste contexto, cada vez resta menos tempo para a data de referencia para que
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finalmente haxa ou non unha solución enriba da mesa, o 1 de xullo. Ante a incapacidade
do Ministerio de Industria e da Xunta de Galiza de adoptar alternativas para garantir a
continuidade dos empregos e da produción industrial nas fábricas máis alá do 1 de
xullo, como se viu no negativo borrador de Estatuto de Electrointensivas presentado
polo goberno central e que desoia as insuficientes reclamacións da administración
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galega, a Confederación Intersindical Galega solicitaba anteriormente un informe á
Universidade da Coruña respecto dunha cuestión a valorar e que PP e PSOE viñan
vetando sistematicamente malia recollerse mesmo de forma explícita no marco
constitucional: a posibilidade da intervención pública.
O informe da UdC avala a legalidade da adquisición pública e determina que
esta sería compatíbel coas normas da Unión Europea. Ademais, pon a atención no feito
de que foi orixinalmente no sector público onde naceu a antiga Inespal, que logo sería
privatizada e vendida a perdas a Alcoa.
Por outra banda, cómpre recordar, e así o fai o propio informe, que cando
falamos de intervención pública non estamos a falar dunha cuestión que outros países da
contorna europea non teñan desenvolvido. Neste sentido, é máis que pertinente lembrar
o caso da planta de aluminio de Portovesme, pechada por Alcoa en 2014 e hoxe en
activo logo dun proceso de intervención do Estado italiano. En conclusión, o informe
observa dúas vías diferentes para a adquisición das factorías de Alcoa polo sector
público: a) Adquisición feita en condicións de mercado, isto é, co Estado actuando
como investidor ou b) - Adquisición feita en condicións non de mercado, isto é, co
Estado actuando na súa condición de poder público
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego entende que os poderes
públicos deben ter un papel determinante na economía, especialmente no sector
industrial, e máis tendo en conta que o aluminio ten un carácter estratéxico. Polo tanto,
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diante do contexto no que nos atopamos é preciso que PP e PSOE levanten o veto á
posibilidade de empregar esta alternativa con Alcoa se non se atopa comprador ou
compradora.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
-Considera a Xunta de Galiza atinado demandar do goberno central a
intervención pública en Alcoa Coruña? Por que motivos?
-Que actuacións valora o goberno galego respecto de Alcoa e a proximidade do
1 de xullo?
-Ten información o goberno galego dos posíbeis compradores? Cal é a súa
valoración da situación?
-Coñece o goberno galego se hai alternativas separadas para as fábricas de
Coruña e Avilés ou se serían conxuntas?
-Como valora o goberno galego a evolución das negociacións para unha tarifa
industrial estábel? Ten coñecemento de se foron ou serán atendidas as súas reclamacións
respecto deste ámbito? E concretamente no tocante á inclusión da categoría de
hiperelectrointensivas?
-Considera que está en vías de se resolver o problema da enerxía para a industria
galega? Considera lóxico que un país produtor como Galiza non poida ser competitivo
neste ámbito? Que vai facer para mudalo?
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Santiago de Compostela, 22 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
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 22/04/2019 11:11:46

María Montserrat Prado Cores na data 22/04/2019 11:11:51

Ana Pontón Mondelo na data 22/04/2019 11:11:52

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/04/2019 11:11:54

Olalla Rodil Fernández na data 22/04/2019 11:11:56
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita.

Recentemente o Instituto Galego de Estatística publicaba un novo estudo
respecto dos indicadores demográficos que volve deitar sinais de alarma sobre a
situación do interior de Galiza, nomeadamente das comarcas comprendidas baixo a
circunscrición de Ourense.
Así, por exemplo, respecto da Taxa de crecemento composto continuo da
poboación Lugo e Ourense continúan a perder representatividade mentres que A Coruña
e Pontevedra aumentan o seu peso no total galego, e Ourense decrece especialmente,
situándose a caída no -0,72 que contrasta de forma significativa coa franxa atlántica
mais tamén mesmo con Lugo.
Respecto da Distribución da poboación segundo o ámbito xeográfico Ourense
sitúase no 11,44 no 2018 cando unha década atrás ocupaba o 12,08 e é a menor
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porcentaxe do total galego. Na estrutura por idades da poboación galega é Ourense quen
ten a media máis alta, por riba dos 50 anos e a Taxa bruta de natalidade que contempla
nacementos por mil habitantes é a máis baixa do país, no 5,51.
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Da lectura deste e doutros informes podemos concluír que esta situación ten un
impacto negativo na economía ourensá e, por extensión, galega. Polo tanto, é urxente
corrixir as eivas deste modelo de desenvolvemento económico desigual territorialmente.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego entendemos que
estas cifras amosan primeiro o fracaso das receitas aplicadas polos gobernos do Partido
Popular durante décadas, e segundo, a necesidade dun cambio inmediato de políticas e
de plans de compensación territorial para impulsar o crecemento desta parte do país.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para evitar que Ourense
continúe sendo un territorio en extinción?
Como avalía a situación demográfica de Ourense?
Como valora o goberno galego a estrutura por idades da poboación ourensá?
Como valora o goberno galego a Taxa de crecemento composto continuo de
Ourense respecto do resto do país?
Que medidas vai impulsar o goberno galego para fixar poboación en Ourense, á
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vista do fracaso desta década?
Que medidas vai impulsar o goberno galego para fixar emprego en Ourense, á
vista do fracaso desta década?
Que medidas vai impulsar o goberno galego para desenvolver industrial e
economicamente Ourense, á vista do fracaso desta década?
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Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 22/04/2019 11:35:03

María Montserrat Prado Cores na data 22/04/2019 11:35:08
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Ana Pontón Mondelo na data 22/04/2019 11:35:09

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/04/2019 11:35:11

Olalla Rodil Fernández na data 22/04/2019 11:35:12

3

159097

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

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
REXISTROeEwfkEHQH9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Á MESA DO PARLAMENTO
Paula Quinteiro Araujo e Flora Miranda Pena, deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta
escrita.
As redeiras de Portosín que traballan na Nave de Redes levan máis dunha semana
sen subministro eléctrico. O corte de luz, produciuse ao mudar o tipo de
contador, e dende ese día, están sufrindo o total abandono por parte da
Administración.
Levan todos estes días traballando a escuras, forzando a vista e con frío, tendo
isto consecuencias evidentes para a súa saúde.
Unha situación ante a que Portos de Galicia debera respostar de inmediato, para
non permitir que se alongara esta situación tanto tempo.
Para desenvolver o seu traballo nunhas condicións dignas precisan que se
restableza o subministro eléctrico de inmediato, e a Xunta de Galicia debe
traballar para que así aconteza.
Por todo o anterior exposto preséntase a seguinte pregunta para a súa resposta
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escrita:

1. Que xestións realizou a Xunta de Galicia para solventar a problemática que
levan días vivindo as redeiras de Portosín?
2. Que opinión lle merece ao Goberno Galego que se esté tardando tanto tempo
en restablecer o subministro de electricidade?

159099

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
Paula Quinteiro Araújo na data 22/04/2019 12:35:06
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita.

O pasado mércores 17 de abril, a conselleira de benestar social enviou unha
carta ao concello de Pontevedra na que solicitaba a cesión de terreos para a construción
dunha residencia para persoas maiores.
Resulta moi chamativo que esta carta se enviase en pleno período eleitoral, á
ultima hora da mañá e no día previo a unha longa ponte festiva. E chama aínda moito
máis a atención que esta correspondencia se filtrase aos medios de comunicación, no
que semella unha xogada oportunista e eleitoralista.
Estas particulares maneiras da conselleira, ademais dunha falta de respecto
institucional, poñen de relevo un absoluto descoñecemento das xestións realizadas ate o
momento polo goberno municipal de Pontevedra, que chegou a ofrecer 5 parcelas
posíbeis para construir a nova residencia: unha na rúa da Barca, unha segunda nos
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terreos da antiga Tafisa, outra en Valdecorvos, unha cuarta na Unidade 18 entre Joaquín
Costa e 12 de novembro, e unha quinta na rúa Xoan Carlos I. Este ofrecemento
concretouse o pasado 22 de outubro de 2018, nunha xuntanza entre o alcalde de
Pontevedra e a Xunta de Galiza.
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A realidade é que naquela altura o presidente da Xunta informou das
negociacións para a reapertura do antigo asilo da rúa Loureiro Crespo como residencia
para persoas maiores. E por outra parte a Xunta de Galiza anunciou en numerosas
ocasións a intención de aproveitar parte das instalacións do Hospital Provincial para
residencia na terceira idade. Mesmo nunha resposta parlamentaria, o presidente da
Xunta anunciou que a residencia de Pontevedra se construiría en terreos de titularidade
autonómica.
Mais ate o momento tratouse sempre de manobras dilatorias e enredos para non
facer nada, incumprindo o compromiso que fixo público o Presidente da Xunta en 2017
para construir residencias en todas as cidades galegas durante a presente lexislatura.
Cómpre ter en conta que Pontevedra sofre un importante déficit de prazas en
residencias públicas. A única residencia existente é a de Campolongo, que se
reconvertiu en centro para persoas dependentes e que ten importantes carencias en canto
a equipamento, espazos e persoal.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
-Que previsións ten a Xunta de Galiza para a dotación de novas residencias de
persoas maiores en Pontevedra?
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-Cando ten previsto o goberno galego corrixir as deficiencias que presenta a
residencia de persoas maiores de Campolongo?
-Coñece o goberno galego o ofrecemento de terreos que fixo o concello de
Pontevedra para a construción dunha nova residencia?
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-Que negociacións levou a cabo a Xunta de Galiza coa propiedade do antigo
asilo para a súa posíbel reconversión en residencia de persoas maiores?
-Que previsións ten o goberno galego a respecto de usos sociosanitarios e como
residencia do Hospital Provincial?
-Cal é a razón do retraso e dos vaivéns da Xunta de Galiza a respecto da
dotación dunha nova residencia para persoas maiores no concello de Pontevedra?

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 22/04/2019 12:51:36

María Montserrat Prado Cores na data 22/04/2019 12:51:40
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, relativa á valoración do goberno galego sobre a evolución do Índice de Prezos
ao Consumo (IPC) e as súas repercusións nas economías domésticas galegas.

O pasado mes de abril coñecemos os datos referentes ao Índice de Prezos ao
Consumo. Como resultado obsérvase que o IPC galego correspondente ao mes de abril
de 2019 rexistrou un incremento do 0,5% con respecto ao mes anterior. Cómpre sinalar,
ademais, que este dato é unha décima superior ao do conxunto do Estado español.
Por outra banda, comparando esta conxuntura coa do ano anterior o resultado é
tamén de aumento, de forma que con respecto a marzo do ano anterior, 2018, os prezos
rexistraron tamén un aumento, desta vez por volta do 1,4%, unha décima superior ao
rexistrado polo conxunto do Estado español (1,3%).
Cómpre sinalar tamén que en termos de inflación interanual, os grupos que
presentan uns crecementos máis elevados son: "Restaurantes e hoteis" (2,9%),
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"Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles" (2,2%) e "Transporte" (1,7%)
e que en termos xerais destaca a influencia da enerxía e máis dos carburantes.
Todo isto acontece nun contexto no que a capacidade económica dos galegos e
galegas está a sufrir a incipiente ralentización da economía e o impacto de factores
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como a temporalidade. Polo tanto, cómpre coñecer a valoración do impacto na
economía galega que fai o goberno galego.
Por todo isto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galega formula estas
cuestións relativas á valoración do goberno galego sobre a evolución do Índice de
Prezos ao Consumo (IPC) e as súas repercusións nas economías domésticas galegas.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
Como avalía o goberno galego a evolución do Índice de Prezos ao Consumo
(IPC) e as súas repercusións nas economías domésticas galegas?
Considera que a situación económica dos fogares galegos pode asumir en
condicións estas subas de prezo?
Ten estudado o goberno galego a evolución do IPC? Con que resultados? Hai
algún parámetro que lle preocupe especialmente e teña arbitrado medidas? Cales?
Que medidas desenvolverá a Xunta de Galiza para mellorar a capacidade
económica das familias e reducir o impacto negativo que nelas ten a suba do IPC?
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Santiago de Compostela, 22 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
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Pregunta para resposta escrita, relativa ao acceso ao tratamento de
Ocrelizumab.
A esclerose múltiple é unha enfermidade neurolóxica que pode ser altamente
incapacitante, con aparición en persoas novas e que, dependendo da tipoloxía pode
ter un avance máis ou menos rápido, afectando ás capacidades motrices e sensoriais.
A ausencia de tratamentos que revertan o deterioro da enfermidade fai que a
aparición de novos medicamentos destinados a frear o seu avance sexa vista coma
unha esperanza para as persoas afectadas. Sobre todo para aquelas que aínda
conservan a capacidade de valerse de seu.
O pasado ano a Axencia Española do Medicamento autorizou o uso do anticorpo
monoclonal coñecido como Ocrelizumab destinado a frear o avance da esclerose
múltiple. Este medicamento está orientado á forma de aparición progresiva da
enfermidade ou recorrente e condicionada á situación activa da mesma observada
por imaxe.
Ante esta situación, preguntamos:
1.- Cal é o prezo por unidade do Ocrelizumab?
2.- Cantas persoas se están a tratar en Galicia con esta medicación?

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
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Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019.

Asdo. Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 22/04/2019 19:07:57
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará
Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

O pasado luns 22 de abril coñeceuse por fontes xornalísticas que a Garda
Civil e o Xulgado do Carballiño estaban a investigar a ata catro persoas por un
presunto delito contra o patrimonio histórico por ter destrozado completamente o
denominado Túmulo de Barro, unha mámoa neolítica de 6.000 anos de
antigüidade situada na parroquia de Santa Mariña de Loureiro, no Irixo.
A denuncia inicial coñecíase a través da asociación cultural Mámoa Verde
Patrimonio, que trasladaba ás autoridades os feitos. Presuntamente esta valiosa
mámoa, denominada Túmulo de Barro, tería sido destrozada na súa totalidade
mentres un conxunto de operarios desenvolvían tarefas conducentes a preparar o
terreo para unha plantación de piñeiros e o dano teríase producido tamén noutras
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mámoas da contorna, concretamente as denominadas Túmulo 3 e Túmulo 4 da
Bugalleira.
Cómpre salientar que estes bens históricos están recollidos, malia o
desleixo na súa actualización por parte da Xunta de Galiza, no Catálogo de Bens

1

159110

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

Culturais de Galiza. Lamentabelmente o dano feito é irreparábel, mais cómpre
dunha banda estabelecer as responsabilidades finais destes feitos así como as
posíbeis responsabilidades indirectas, é dicir, se o velo e salvagarda das
administracións era o suficiente. Así mesmo, cómpre aprender desta experiencia,
que se vén a sumar a outros moitos casos denunciados polo asociacionismo
patrimonial e cultural, como por exemplo A Rula ou Mariña Patrimonio, que
demostran a necesidade de avanzar na salvagarda destes bens.
Finalmente, é pertinente fiscalizar a correcta aplicación do CAPÍTULO II
do Réxime sancionador da vixente Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio
cultural de Galiza.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
Que avaliación fai a Xunta de Galiza das responsabilidades directas e
indirectas dos túmulos do Irixo?
Que accións emprendeu ou vai emprender a Xunta de Galiza respecto das
directrices que contempla a Lei de Patrimonio galega? Con que resultante?
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Que accións emprendeu ou vai emprender a Xunta de Galiza de tipo
xudicial?
Considera a Xunta de Galiza que estes bens catalogados contaban cunha
sinalización e información suficiente?
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Vai asumir a Xunta de Galiza algunha responsabilidade?
Ten avaliado a Xunta de Galiza se a sinalización dos demais bens
arqueolóxicos desta parte do país é suficiente para evitar outra desgraza?
Tense dirixido ao Concello do Irixo para coñecer que actuacións de
protección e sinalización destes bens tiña desenvolvido?
Confirma a Xunta de Galiza que non contaba con ningún tipo de solicitude
de actuación na zona? Confirma que tampouco o Concello? Pensa que se
poderían ter evitado estes feitos?
Considera a Xunta de Galiza alarmante a destrución de patrimonio
arqueolóxico que se ten demostrado de forma constante ao longo do territorio, e
nun volume importante, asociado á expansión madeireira sen a suficiente
planificación? Que medidas vai impulsar para evitar que volva acontecer?

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019

CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
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Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 22/04/2019 19:10:04

María Montserrat Prado Cores na data 22/04/2019 19:10:09

Ana Pontón Mondelo na data 22/04/2019 19:10:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/04/2019 19:10:11

Olalla Rodil Fernández na data 22/04/2019 19:10:13
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Xosé Luis Bará Torres na data 22/04/2019 19:10:14
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Pregunta para resposta escrita, relativa ao acceso ao tratamento de
Ocrelizumab.
A esclerose múltiple é unha enfermidade neurolóxica que pode ser altamente
incapacitante, con aparición en persoas novas e que, dependendo da tipoloxía pode
ter un avance máis ou menos rápido, afectando ás capacidades motrices e sensoriais.
A ausencia de tratamentos que revertan o deterioro da enfermidade fai que a
aparición de novos medicamentos destinados a frear o seu avance sexa vista coma
unha esperanza para as persoas afectadas. Sobre todo para aquelas que aínda
conservan a capacidade de valerse de seu.
O pasado ano a Axencia Española do Medicamento autorizou o uso do anticorpo
monoclonal coñecido como Ocrelizumab destinado a frear o avance da esclerose
múltiple. Este medicamento está orientado á forma de aparición progresiva da
enfermidade ou recorrente e condicionada á situación activa da mesma observada
por imaxe.
Sen embargo, non parecen quedar claros os criterios de acceso que está a seguir a
Consellería de Sanidade.
Nas últimas semanas recibimos algunhas queixas referidas á denegación ao acceso a
este produto, mesmo en persoas que xa pasaran todas as fases iniciais para poder ser
CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
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administrado, tales como a inmunización e as probas de imaxe pertinentes.
Ante esta situación, preguntamos:
1.- Cales son os criterios da Consellería de Sanidade para conceder o acceso ao
tratamento de ocrelizumab ás persoas que padecen esclerose múltiple recorrente ou
progresiva?
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2.- Como valoran que a unha doente á que se lle ofreceu o tratamento e que xa
pasara o proceso de inmunización e control da enfermidade poida ser rexeitada con
posterioridade?
3.- Teñen coñecemento desta situación? Que medidas pensan adoptar?
Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019.

Asdo. Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, relativa ao impacto na economía da desigual distribución da ocupación do
mercado laboral galego e o fracaso das políticas de emprego, especialmente no ámbito
xuvenil.

Con independencia do discurso conformista que abandeira o goberno galego,
cada vez son máis preocupantes os datos respecto do mercado laboral galego e,
particularmente, a participación das capas máis novas de idade.
En comparación co Estado español podemos observar como o mercado laboral
galego ten unha menor taxa de ocupación nos grupos máis novos do punto de vista da
idade. Desta forma, por exemplo no cuarto trimestre do 2018 a taxa de ocupación nas
persoas menores de 19 anos era dun 0,3% do total de ocupados, fronte a un 0,7€ do total
do estado. Se ben esta cuestión pode ter unha parte de lectura positiva se temos en conta
que un volume importante desa franxa permanece no sistema educativo, o certo é que
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nestas idades en Galiza o 58,5% que quería traballar estaba en paro, segundo o portal de
emprego da Xunta e iso devólvenos unha imaxe pouco satisfactoria.
Por outra banda, no grupo de 20 a 24 anos a taxa de ocupación galega estaba
1,2 puntos porcentuais por debaixo da taxa do estado (3,2% fronte a 4,4%) e a súa taxa
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de paro era dun 31,3%. Podemos observar algo similar entre os 25 e 34 anos (17,9%
fronte a 19,5%).
Finalmente, podemos sinalar que é só a partires dos 35 anos cando se iguala a
taxa e a partires dos 45 anos a taxa de ocupados galega e superior a estatal aínda que se
aproximan co paso do tempo.
Froito das mudanzas que foron operando no sistema económico e laboral a partir
da época de recesión e das políticas aplicadas desde o Estado e mais desde a Xunta de
Galiza, o panorama deixa unha situación complicada. Conforme vai pasando o tempo a
porcentaxe de ocupados novos fronte ao total descende e vai aumentando o peso no total
dos ocupados e ocupadas de máis idade, ao que se suma a terciarización da economía e
o aumento da temporalidade.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego non podemos máis
que insistir na nosa preocupación relativa ao impacto na economía da desigual
distribución da ocupación do mercado laboral galego e o fracaso das políticas de
emprego, especialmente no ámbito xuvenil.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
-Como valora o goberno galego o impacto na economía da desigual evolución
CSV: BOPGDSPGWjbku7Lk36
REXISTRO1XisMfzm23
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da ocupación por sectores económicos?
-Como valora o goberno galego o impacto na economía da desigual evolución
da ocupación por tramos de idade?
-Considera esta situación sostíbel para a economía galega?
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-Considera que isto amosa o fracaso dunha década de políticas de emprego
erráticas e fracasadas? Considera que esta situación é derivada das reformas laborais de
PP e PSOE e do silencio coas que as acatou a Xunta de Galiza?
-Que políticas vai aplicar a Xunta de Galiza para evitar que a perda de
ocupación nos tramos máis novos de idade continúe expulsando mocidade traballadora
do país?
-Que medicións aplica ou vai aplicar a Xunta de Galiza para coñecer cal é o
impacto económico que ten a perda de ocupación nos tramos máis novos de idade?
-Que avaliacións desenvolve ou vai desenvolver a Xunta de Galiza para coñecer
cal é o impacto económico que ten a terciarización da economía galega?

Santiago de Compostela, 23 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
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 23/04/2019 11:27:27
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Olalla Rodil Fernández na data 23/04/2019 11:27:31
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Á Mesa do Parlamento
Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional creou
mediante a Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e con carácter
experimental, a Rede galega de dinamización da FP dual.
Nesta rede, que inicialmente se configura cun máximo de 48 centros, entre os que
se inclúen obrigatoriamente os 23 centros integrados de Formación Profesional,
créase a figura do responsable de dinamización da FP Dual, que ten como
funcións:
1. Facer prospección de empresas. Percorrer o tecido empresarial do ámbito
de actuación do seu centro para explicar e difundir a FP dual e determinar
as necesidades das prazas de FP dual nos distintos sectores produtivos.
2. Atender as necesidades das empresas, dando a coñecer os perfís
profesionais axeitados en cada caso e fomentando o achegamento das
empresas aos centros educativos.
3. Atender as necesidades dos titores e as titoras dos centros de traballo e dos
centros educativos no desenvolvemento das súas funcións.
4. Divulgar a FP dual entre o alumnado doutros niveis educativos, para o que
contarán coa colaboración dos centros nos que se impartan estas
ensinanzas, co fin de favorecer a orientación vocacional e profesional.
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5. Asesorar a todos os actores participantes nos proxectos de FP dual de cara
á realización dunha xestión de calidade.
6. Poderá formar e informar a eses actores e realizar outras actuacións
relacionadas coa FP dual.
Por outra banda, a Resolución á que se fai referencia e no seu apartado 6º
establecía un prazo de cinco días hábiles para a presentación das solicitudes por
parte dos centros interesados.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Posteriormente, publicouse a resolución que dá publicidade dos centros
seleccionados; esa resolución ten data do 9 de abril de 2019 o que supón un fito
na capacidade para desenvolver un procedemento experimental no que están
implicados os centros, o profesorado e a Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa: 17 días para todo o
procedemento.
Resultaron seleccionados 46 centros: 20 de A Coruña, 7 de Lugo, 7 de Ourense e
12 de Pontevedra e tamén se establece que as persoas responsables da
dinamización da FP dual nomeadas desenvolverán as súas funcións desde o día
seguinte á publicación desta resolución ata o 31/12/2019 sempre e cando
manteñan o seu destino no centro.
Ambas resolucións establecen determinacións novidosas e algunhas que mesmo
duplican funcións, polo menos nunha primeira lectura, con figuras que xa están
creadas na normativa como por exemplo a persoa coordinadora da formación en
centros de traballo (FCT) e a súa relación coas persoas titoras.
Ademais, se establece que as persoas responsables da dinamización da FP dual
terán dedicación completa e exclusiva para o desenvolvemento das súas funcións,
o que supón que as 46 persoas seleccionadas, e desde o día 10 de abril de 2019,
se dedican en exclusiva ás tarefas que teñen encomendadas como dinamizadores
da formación profesional dual. O anterior supón un custo mínimo anual de entre
1.330.320 € e 1.441.128 €, que se corresponden coas retribucións dese
profesorado (os 46 seleccionados) segundo a súa pertenza aos grupos A2 ou A1,
e nos que non se computaron nin trienios, nin sexenios nin pagas extras en
ningún caso. Falamos, polo tanto, dunha medida que dista moito de ser gratuíta e
que supera en redución horaria a todo o establecido ata este momento para o
desempeño de responsabilidades nos centros.
Por iso o deputado e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
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1ª) Que xustifica a creación da Rede galega de dinamización da FP dual?
2ª) Garda relación co baixo nivel de matrícula existente nesa modalidade na
comunidade autónoma de Galicia?
3ª) Considera que cinco días é suficiente para que por parte dos centros se valore
a conveniencia de solicitar a súa inclusión nesa rede?
4ª) Cantos centros solicitaron a súa inclusión nesa rede?
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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5ª) Cales foron os criterios para seleccionar os centros?
6ª) Cal é o custo completo mensual que vai supoñer esta medida ata o 31 de
decembro de 2019?
Pazo do Parlamento, 22 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 23/04/2019 12:38:28
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Maria de la Concepción Burgo López na data 23/04/2019 12:38:34
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Á MESA DO PARLAMENTO
Paula Quinteiro Araujo e Marcos Cal Ogando, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a
súa resposta escrita.

A atención ás vítimas de violencias machistas debe darse coas mesmas
garantías todos os días do ano
Pero non é a primeira vez que durante o período vacacional se reduce a
presencia de persoal especializado en violencia de xénero nalgunhas zonas.

Isto aconteceu, por exemplo, durante gran parte da pasada Semana Santa,
dende o xoves 18 ata o luns 22, na Comisaría de Lugo. Algo que se repite
tamén nesa mesma comisaría ao longo das fins de semana.

Durante eses días unha muller tivo que acudir a presentar unha denuncia, e tivo
que facelo non na Unidade de Familia e Axuda a Muller, senón na Oficina de
atención ao cidadán, como se se tratara de calquera outro tipo de delito.

A consecuencia disto é que haxa unha falla completa de intimidade das
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mulleres, e que teñan que soportar, en ocasións, longas esperas.

Isto é só un exemplo do desleixo que existe en moitas ocasións no relativo á
atención das mulleres vítimas de violencias machistas por parte da
Administración Pública, situación á que hai que pórlle remedio de inmediato.
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Por todo o anterior exposto, preséntase a seguinte pregunta para a súa resposta
escrita:

1. É coñecedora a Xunta de Galicia deste tipo de situacións? Que valoración fai
das mesmas?

2. Que medidas vai levar adiante para que as mulleres vítimas de violencias
machistas conten con atención especializada todos os días do ano?
Santiago de Compostela, 24 de abril de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
Paula Quinteiro Araújo na data 24/04/2019 13:15:46
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Marcos Cal Ogando na data 24/04/2019 13:15:54
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez,
Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas
e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O día 5 de maio de 2015, o Pleno do Parlamento aprobaba por unanimidade unha
proposición non de lei pola que se instaba a Xunta de Galicia a solicitar do
Goberno do Estado o traspaso das competencias en materia de sanidade
penitenciaria para a súa asunción polo Sergas, debendo acompañar esta
transferencia dos medios económicos e materiais necesarios, así como para
incorporar á poboación reclusa ao Plan Estratéxico de Abordaxe da Hepatite C
(posto que nos cárceres galegos hai centos de persoas reclusas afectadas por esta
enfermidade). A finais do ano 2016, o Senado aprobaba, tamén por unanimidade,
o traspaso das competencias da sanidade penitenciaria ás comunidades autónomas
ou ao Sistema nacional de saúde.
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A propia Lei xeral de sanidade, do 25 de abril de 1986, recolle como o seu
obxectivo fundamental facer efectivo o dereito á protección da saúde e o deseño
do Sistema Nacional de Saúde (SNS) como sistema que debe comprender toda
estrutura da sanidade pública. Xa posteriormente, a exposición de motivos da Lei
16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde,
fala da universalidade dos coidados médicos para toda a poboación e de que estes
deben ser prestados con criterios de equidade e calidade. Finalmente, na súa
Disposición adicional 6ª, esta mesma norma establece a obriga do traspaso de
competencias en materia de sanidade penitenciaria, para a súa posterior
integración nos respectivos servizos de saúde autonómicos.
O anterior significa que cómpre que a Administración sanitaria galega proceda á
constitución da mesa mixta Comunidade Autónoma-Estado para o comezo das
negociacións. A realidade é que, no centro penitenciario de A Lama, por
exemplo, hai escaseza de persoal médico e, pese a abundancia de patoloxías
psiquiátricas das persoas internas, a psiquiatra que está contratada visita o centro
só un par de veces ao mes.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Está a cumprir o Goberno galego a Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión
e calidade do Sistema Nacional de Saúde?
2. Ten intención o Goberno de cumprir a proposición non de lei aprobada por
unanimidade o 5 de maio de 2015 sobre sanidade penitenciaria?
3. Que xestións ten feito o Goberno ao respecto?
4. Ten coñecemento o Goberno da alta masificación dos cárceres de Galicia?
5. Que intención ten o Goberno ao respecto desta cuestión?

Pazo do Parlamento, 23 de abril de 2019
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 24/04/2019 13:50:49
Julio Torrado Quintela na data 24/04/2019 13:50:55
Noela Blanco Rodríguez na data 24/04/2019 13:51:00
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 24/04/2019 13:51:05
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 24/04/2019 13:51:11
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por
escrito.
Hai un par de anos, 375 científicos da “Academia Nacional de Ciencias de USA”
remitían unha carta aberta a aqueles que negan o cambio climático. Nesa carta
definían este fenómeno como unha realidade física que ten incrementado os gases
de efecto invernadoiro e mudado o clima do planeta: quecemento dos mares, a
superficie terrestre e a atmosfera interior; acidificación dos océanos; aumento do
nivel do mar; patróns de choiva alterados e moitos outros aspectos. E Galicia non
se queda fóra dos fenómenos meteorolóxicos derivados desta evidencia científica:
seca extrema, choivas torrenciais, picos de calor en pleno mes de abril, xeadas...E
vai ir a máis, os resultados da análise de Meteogalicia respecto das proxeccións
de temperatura máxima, para o período 2061-2090, indican con claridade unha
tendencia de aumento dos valores (entre os 3°C e os 4°C, sendo algo menor, entre
2°C e 3°C no terzo norte).
Mentres, o Goberno galego foi adiando esta loita e deixando sen executar na súa
totalidade partidas orzamentarias imprescindibles nesta tarefa, en concreto, a
541D (control ambiental e xestión de residuos) e a 541E (coñecemento do medio
ambiente e fomento da sustentabilidade). Así, a execución dos Orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma de 2018 nestas dúas áreas superou escasamente o 80%
no grao de execución orzamentaria (un 80,3 % na 541D -executados 12.621 euros
de 15.714 orzamentados- e un 80,2% na 541E -executados 5.164 euros de 6.439
orzamentados). A maiores, as dúas partidas son absolutamente ridículas (22.153
euros orzamentados), se as comparamos cos 30.386 euros de 2008.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Está realmente preocupado o Goberno galego pola loita contra o cambio
climático?
2. Cales son os programas e servizos que se viron afectados pola falta de
execución referida?
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3. Cales son os motivos desta baixa execución durante o exercicio 2018?

Pazo do Parlamento, 23 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 24/04/2019 13:48:18
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 24/04/2019 13:48:24
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María Luisa Pierres López na data 24/04/2019 13:48:29
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Noela Blanco
Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta por escrito.
Galicia ten unha ratio de residencias públicas e concertadas moi por baixo da
media española e lonxe das cifras recomendadas pola OMS, que apuntan á
necesidade de 12.000 novas prazas incluíndo as privadas. O presidente da Xunta
de Galicia ten incumprido totalmente o seu compromiso de comezos de 2017 de
construír unha residencia de maiores en cada unha das sete grandes cidades de
Galicia, agochando así unha axenda en contra da política de atención ás persoas
maiores que ocasiona prexuízos aos que están en lista de agarda, aos que optan
por outra prestación e aos que acoden a residencias privadas con prezos máis
altos. En 2012 prometía 2.500 prazas; en 2016 rebaixaba o compromiso a 1.000
prazas públicas e a comezos de 2017, anunciaba o Plan “Como na Casa” (con 7
novas residencias con 900 prazas nas grandes cidades, que logo quedaron
reducidas a 780). De acordo co informe de fiscalización do Consello de Contas
2010-15, a Xunta de Galicia non realizou ningún plan de investimentos en
centros residenciais para maiores e dependentes, polo que non houbo ningún
avance para a construción dos centros.
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A realidade en Galicia é que as persoas maiores e as súas familias aceptan unha
prestación económica que non alcanza ao 20 % do custo dunha residencia
privada e escollen esta solución antes de enfrontarse a case 2 anos de agarda
entre o recoñecemento do dereito -453 días- e o tempo de agarda para o ingreso
-154 días-.
A chamada “Residencia do Maior de Pontevedra” é o paradigma desta política
do Goberno galego. Un edificio no céntrico barrio de Campolongo, que existe
dende o ano 1993 e que, en 2008, pasou a ser tamén un centro con persoas
dependentes. Á marxe das deficiencias das instalacións, a escaseza de persoal é
alarmante, unido a que o Goberno galego sabe ben que a Consellería de Política
Social é a máis feminizada. Necesidades básicas e mínimas requírense nos
departamentos de Enfermaría, Cociña, Medicina, Fisioterapia, Psicoloxía e
Terapia ocupacional.
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Resulta curioso que se lembre agora a conselleira de Política Social e teña
remitido unha carta ao alcalde de Pontevedra, apelando á colaboración entre
institucións, para que o Concello poña a disposición da consellería terreos co fin
de que a obra sexa, rapidamente, unha realidade.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Cal é a opinión do Goberno galego da situación na que se atopa a
“Residencia do Maior de Pontevedra”?
2. Por que ten incumprido o Goberno o compromiso que o presidente da
Xunta de Galicia acadou a comezos de 2017 de construír outra
Residencia de Maiores, con prazas públicas, en Pontevedra?
3. Cando vai cumprir o Goberno ese compromiso?

Pazo do Parlamento, 24 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 24/04/2019 13:45:35
María Luisa Pierres López na data 24/04/2019 13:45:41
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Noela Blanco Rodríguez na data 24/04/2019 13:45:45
Julio Torrado Quintela na data 24/04/2019 13:45:51
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
A radiotelevisión pública galega, vital para o mantemento do espazo público
democrático, o reforzamento da identidade do pobo galego, e a promoción da
nosa cultura e lingua, está a vivir un preocupante deterioro nos últimos anos, con
graves consecuencias para o pluralismo ideolóxico e social. Acumula constantes
queixas tanto do Comité Intercentros da CRTVG, como das forzas políticas da
oposición, de manipulación informativa tanto na radio como na televisión de
todos os galegos e galegas, nos diferentes telexornais que se emiten ao longo do
día. Esta situación mesmo levou aos dous presentadores do Telexornal Serán,
Alfonso Hermida e Tati Moyano, a presentar a súa dimisión en xuño deste ano, ao
que hai que engadir a mobilización dos venres negros (que xa vai pola súa 48º
edición) polo cumprimento íntegro da Lei de medios públicos do 2011, a histórica
manifestación que percorreu as rúas de Compostela o pasado 8 de setembro, os
paros parciais do mes de novembro, e as dúas folgas de 24 horas dos días 19 e 22
de decembro.
O pasado 13 de abril o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e o Club de
Prensa de Ferrol anunciaron a concesión do X Premio José Couso de Liberdade
de Prensa, á plataforma en defensa da radio e televisión públicas da nosa
comunidade autónoma, Defende a Galega. Un recoñecemento que saíu adiante
por maioría suficiente, sen precisar o voto de calidade do presidente do xurado.
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A nova do fallo, que tivo ampla cobertura en medios estatais e nacionais,
ocultouse no resto dos espazos informativos da Radio Galega e tamén nos
telexornais dese día da TVG, malia que tanto a radio como a televisión públicas
cubriran a concesión deste galardón con total normalidade en anos anteriores.
O comité enmarcou este novo grave episodio de manipulación informativa “na
estratexia de negación e menosprezo que está a seguir a dirección da CRTVG con
respecto á plataforma Defende a Galega”, o colectivo de traballadores e
traballadoras dos medios públicos que levan case un ano, denunciando a
manipulación informativa e o desmantelamento da TVG e da RG vestíndose de
negro cada venres.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. En anteriores edicións dos Premios José Couso de Liberdade de Prensa,
informaron os medios de comunicación públicos galegos de quenes eran os
galardoados?
2. Por que ocultou a CRTVG a nova da concesión do X Premio José Couso de
Liberdade de Prensa, á plataforma en defensa da radio e televisión públicas
da nosa comunidade autónoma, Defende a Galega?
3. Deuse orde expresa á redactora encargada de elaborar os boletíns
informativos da Radio Galega de non informar no espazo informativo das
13 h da concesión deste galardón ao colectivo “Defende A Galega”?
4. En caso afirmativo, cales foron os motivos desta decisión?
5. Considera que a cobertura da nova estivo á altura dun medio público como
a RTVG?
6. Que opina de que se lle outorgase o X Premio José Couso de Liberdade de
Prensa, á plataforma en defensa da radio e televisión públicas da nosa
comunidade autónoma, Defende a Galega?
7. Considera que dende a dirección da CRTVG se está fomentando o diálogo
cos traballadores e traballadoras, así como cos seus representantes
sindicais?

Pazo do Parlamento, 24 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
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Noela Blanco Rodríguez na data 24/04/2019 17:59:17
Julio Torrado Quintela na data 24/04/2019 17:59:24
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