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Fascículo 1

X lexislatura. Número 483. 5 de xuño de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO
1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

Admisión a trámite e publicación

ı 50408 (10/MOC-000147)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa implantación dun novo
plan para a atención primaria do sistema sanitario público. (Moción consecuencia da Interpelación
nº 46794, publicada no BOPG nº 441, do 06.03.2019, e debatida na sesión plenaria do 28.05.2019)
162161

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

Admisión a trámite e publicación

ı 50140 (10/PNP-003801)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a defensa polo Goberno galego da necesidade de elaborar mecanismos de protección dos
fondos mariños de Galicia, co ﬁn de evitar a súa explotación incontrolada para a obtención de recursos mineiros
162168

ı 50196 (10/PNP-003802)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dunha estratexia especíﬁca para dotar o rural galego das
infraestruturas, equipamentos e servizos necesarios co ﬁn de facilitarlles ás persoas a vida nel,
162170
atendendo especiﬁcamente a situación das mulleres

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
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ı 50227 (10/PNP-003804)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia referida á mención de Galicia na etiquetaxe do mexillón
162173

ı 50229 (10/PNP-003805)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María

162140
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas demandas da Comisión Baleeira Internacional e do Consello Internacional para a Explotación do Mar referidas á elaboración de estudos coordinados entre Galicia e Portugal que permitan coñecer a estrutura
162176
poboacional da toniña

ı 50235 (10/PNP-003806)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe que permita avaliar o nivel de estrés e ansiedade que soportan os traballadores da comunidade autónoma, así como un plan para combatelo
162179

ı 50238 (10/PNP-003807)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central de autorización aos concellos para limitar os prezos dos alugueiros das vivendas
162182

ı 50272 (10/PNP-003808)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o desenvolvemento regulamentario polo Goberno galego da Lei 13/2013, de caza de Galicia,
antes do remate de 2019, así como a apertura dun procedemento aberto e participativo para ese ﬁn
162185

ı 50289 (10/PNP-003809)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a realización polo Goberno galego dun estudo do impacto, no comercio exterior de Galicia,
dos posibles cambios que se promovan nas tarifas arancelarias e na normativa do comercio internacional
162187

ı 50299 (10/PNP-003810)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos resultados para a industria electrointensiva de Galicia da aplicación, para o período comprendido entre o 1 de xullo e
162190
o 31 de decembro de 2019, da Orde IET/2013/2013
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ı 50305 (10/PNP-003811)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a aprobación pola Xunta de Galicia do proxecto de circunvalación de Carballo no segundo
semestre de 2019, co ﬁn de iniciar as obras no ano 2020
162193

ı 50311 (10/PNP-003812)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis

162141
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Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun procedemento para a valoración da calidade
arquitectónica das ediﬁcacións afectadas polos artigos 24 e 39 da Lei 2/2016, do solo de Galicia,
que queiran obter a excepcionalidade do cumprimento das condicións especiais xenéricas que lles
162196
son aplicables

ı 50317 (10/PNP-003813)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do asinamento dun pacto galego cos medios de comunicación
de ámbito autonómico para implementar unha linguaxe inclusiva da muller en todas as informacións
162200

ı 50327 (10/PNP-003814)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que se deben adoptar en relación coa tarifa eléctrica para a industria electrointensiva
162203

ı 50339 (10/PNP-003815)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Plan de acción do marisqueo Galicia 2030
162207

ı 50341 (10/PNP-003816)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento para a conexión
do eixe atlántico ferroviario co aeroporto da Lavacolla desde a futura estación intermodal de Santiago de Compostela
162209

ı 50344 (10/PNP-003817)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co conﬂito laboral exis162212
tente na empresa Babcock MCS, concesionaria de servizos da Xunta de Galicia

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
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Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 50139 (10/PNC-004061)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a defensa polo Goberno galego da necesidade de elaborar mecanismos de protección dos
fondos mariños de Galicia, co ﬁn de evitar a súa explotación incontrolada para a obtención de re162216
cursos mineiros que poidan poñer en risco a pesca e a sostibilidade medioambiental

162142
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ı 50195 (10/PNC-004062)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dunha estratexia especíﬁca para dotar o rural galego das
infraestruturas, equipamentos e servizos necesarios co ﬁn de facilitarlles ás persoas a vida nel,
162218
atendendo especiﬁcamente a situación das mulleres

ı 50201 (10/PNC-004063)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas demandas da Comisión Baleeira Internacional e do Consello Internacional para a Explotación do Mar referidas á elaboración de estudos coordinados entre Galicia e Portugal que permitan coñecer a estrutura
poboacional da toniña
162221

ı 50226 (10/PNC-004064)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa sentenza do Tribunal
162224
Superior de Xustiza de Galicia referida á mención de Galicia na etiquetaxe do mexillón

ı 50234 (10/PNC-004065)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe que permita avaliar o nivel de estrés e ansiedade que soportan os traballadores da comunidade autónoma, así como un plan para combatelo
162227

ı 50237 (10/PNC-004066)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central de autorización aos concellos para limitar os prezos dos alugueiros das vivendas
162230

ı 50274 (10/PNC-004067)

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o desenvolvemento regulamentario polo Goberno Galego da Lei 13/2013, de caza de Galicia,
antes do remate de 2019, así como a apertura dun procedemento aberto e participativo para ese
162233
ﬁn

ı 50288 (10/PNC-004069)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a realización polo Goberno galego dun estudo do impacto, no comercio exterior de Galicia,
dos posibles cambios que se promovan nas tarifas arancelarias e na normativa do comercio inter162235
nacional

162143
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ı 50298 (10/PNC-004070)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos resultados para a industria electrointensiva de Galicia da aplicación, para o período comprendido entre o 1 de xullo e
o 31 de decembro de 2019, da Orde IET/2013/2013 pola que se regula o mecanismo competitivo
162238
de poxas para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade

ı 50304 (10/PNC-004071)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a aprobación pola Xunta de Galicia do proxecto de circunvalación de Carballo no segundo
semestre de 2019, co ﬁn de iniciar as obras no ano 2020
162241

ı 50312 (10/PNC-004072)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun procedemento para a valoración da calidade
arquitectónica das ediﬁcacións afectadas polos artigos 24 e 39 da Lei 2/2016, do solo de Galicia,
que queiran obter a excepcionalidade do cumprimento das condicións especiais xenéricas que lles
162244
son aplicables

ı 50321 (10/PNC-004073)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do asinamento dun pacto galego cos medios de comunicación
de ámbito autonómico para implementar unha linguaxe inclusiva da muller en todas as informacións
162248

ı 50326 (10/PNC-004074)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da inclusión de Alcoa na poxa da interrompibilidade do mes de xuño e a realización dunha avaliación dos resultados para a industria
electrointensiva galega da aplicación da Orde IET/2013/2013 para o período comprendido entre o
1 de xullo e o 31 de decembro de 2019, así como a defensa do cambio do actual sistema de poxas
162251
por un sistema de tarifa industrial
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ı 50337 (10/PNC-004075)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Plan de acción do marisqueo Galicia 2030
162255

ı 50340 (10/PNC-004076)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis

162144
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Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento para a conexión
do eixe atlántico ferroviario co aeroporto da Lavacolla desde a futura estación intermodal de San162257
tiago de Compostela

ı 50343 – 50370 (10/PNC-004077)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co conﬂito laboral exis162260, 162264
tente na empresa Babcock MCS, concesionaria de servizos da Xunta de Galicia

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

ı 50470 (10/CPP-000101)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Sra. conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, por petición propia, para informar da planiﬁcación da Xunta de cara a continuar avanzando no reto dunha adecuada xestión do ciclo integral da
162265
auga

1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación

ı 50260 (10/CPC-000109)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do director xeral de Planiﬁcación e Ordenación Forestal, por petición propia, para informar sobre
o Anuario de estatística forestal de Galicia 2018
162266

ı 50310 (10/CPC-000110)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do director xeral da Corporación Radio e Televisión de Galicia, por petición propia, para os efectos
de presentar a Memoria de servizo público da Corporación RTVG, S.A. correspondente ao exercicio
2018, en relación co sistema de gobernanza e rendición de contas establecido nos artigos 45 e 48
162267
da Lei 9/2011

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
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1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

ı 50240 (10/INT-001680)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación co servizo de transporte sanitario urxente terrestre
162269

162145
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ı 50300 (10/INT-001681)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa industria electrointensiva

ı 50313 (10/INT-001682)

162271

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa xustiﬁcación da calidade arquitectónica das ediﬁcacións
162275

ı 50322 (10/INT-001683)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co uso dunha linguaxe inclusiva da muller e o uso
de estereotipos de xénero nos medios de comunicación
162278

ı 50329 (10/INT-001684)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación das empresas electrointensivas
162281

ı 50346 (10/INT-001685)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación laboral nas empresas concesionarias
de servizos da Xunta de Galicia
162286

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación

ı 50204 (10/POP-005952)

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
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Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a pervivencia das toni162290
ñas en augas galegas

ı 50242 (10/POP-005953)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para reducir, na licitación do servizo de transporte sanitario
162293
urxente terrestre, a dotación de persoal das ambulancias de Foz, Monforte e do Salnés

162146
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ı 50243 (10/POP-005954)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para solucionar os conﬂitos existentes na actualidade no servizo de transporte sanitario urxente terrestre
162295

ı 50244 (10/POP-005955)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para non estudar a viabilidade da asunción da xestión pública
e directa do servizo de transporte sanitario urxente terrestre
162297

ı 50275 (10/POP-005956)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para ditar disposicións de desenvolvemento da Lei
162299
13/2013, de caza de Galicia

ı 50285 (10/POP-005957)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego coa empresa concesionaria do servizo de gardacostas de Galicia para evitar a incidencia nel dos paros programados polo cadro de persoal
162301

ı 50291 (10/POP-005958)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns da evolución que rexistran as exportacións e importación galegas no primeiro tri162303
mestre de 2019 en relación coa tendencia que presentan no resto do Estado

ı 50294 (10/POP-005959)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns existentes para que Galicia sexa a segunda comunidade autónoma do conxunto
do Estado que rexistra a maior baixada do índice de produción industrial no mes de marzo de 2019
162305
en relación co mesmo mes de 2018

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
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ı 50303 (10/POP-005960)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co resultado da poxa da interrompibilidade do
mes de xuño para a industria electrointensiva de Galicia
162307

ı 50307 (10/POP-005961)

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

162147
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación do proxecto de circunvalación de
162310
Carballo no ano 2019 co ﬁn de iniciar as obras no ano 2020

ı 50314 (10/POP-005962)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o establecemento dalgún tipo de medida que garanta a xustiﬁcación da calidade arquitectónica das ediﬁcacións que así o demanden en Galicia
162313

ı 50319 (10/POP-005963)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a autorización pola Consellería de Cultura e Turismo das obras de reforma que se están a
levar a cabo na fachada do ediﬁcio circular do complexo industrial de Sargadelos, no concello de
Cervo
162316

ı 50323 (10/POP-005964)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as razóns da demora da RTVG na adopción das medidas precisas para incorporar o uso
dunha linguaxe inclusiva da muller nas súas informacións
162319

ı 50331 (10/POP-005965)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do impacto na economía galega da poxa do servizo
de interrompibilidade da subministración eléctrica convocada para o mes de xuño de 2019
162322

ı 50335 (10/POP-005966)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre os principios nos que se basea o Plan de acción do marisqueo Galicia 2030

ı 50348 (10/POP-005967)

162326
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións de mediación levadas a cabo polo Goberno galego para solucionar o conﬂito
laboral existente na empresa Babcock MCS, concesionaria de servizos da Xunta de Galicia
162328

ı 50350 (10/POP-005968)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o nivel de execución dos instrumentos ﬁnanceiros mobilizados pola Xunta de Galicia nos últimos tres anos para acadar unhas taxas de renovación de ediﬁcios máis elevadas desde o punto
162331
de vista da eﬁciencia enerxética

162148
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1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación

ı 50480 (10/PUP-000251)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do impacto que está a ter en Galicia a actuación
do Goberno central en relación coa continuidade de Alcoa na Coruña e o futuro da industria electrointensiva
162334

ı 50486 (10/PUP-000252)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación do proxecto da circunvalación de
162336
Carballo no ano 2019 co ﬁn de iniciar as obras no ano 2020

ı 50489 (10/PUP-000253)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 4 máis
Sobre a fase na que se atopan os procesos de negociación e resolución de conﬂitos cos distintos
integrantes do sector das emerxencias sanitarias de Galicia
162339
1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente 3 Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

ı 50473 (10/POPX-000151)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo ou as previstas polo Goberno galego diante da nova situación de Ferroatlántica
162342

ı 50492 (10/POPX-000152)

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a crise industrial existente en Galicia, que pon centos de empregos en risco

ı 50494 (10/POPX-000153)

162343

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre o impulso coa debida dilixencia polo Goberno galego da actividade institucional da Xunta de
162344
Galicia
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 4 de xuño de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

Admisión a trámite e publicación
- 50408 (10/MOC-000147)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa implantación dun
novo plan para a atención primaria do sistema sanitario público. (Moción consecuencia da Interpelación nº 46794, publicada no BOPG nº 441, do 06.03.2019, e debatida na sesión plenaria do
28.05.2019)

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

Admisión a trámite e publicación

- 50140 (10/PNP-003801)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a defensa polo Goberno galego da necesidade de elaborar mecanismos de protección dos
fondos mariños de Galicia, co ﬁn de evitar a súa explotación incontrolada para a obtención de recursos mineiros

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 50196 (10/PNP-003802)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dunha estratexia especíﬁca para dotar o rural galego das
infraestruturas, equipamentos e servizos necesarios co ﬁn de facilitarlles ás persoas a vida nel,
atendendo especiﬁcamente a situación das mulleres
- 50227 (10/PNP-003804)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia referida á mención de Galicia na etiquetaxe do mexillón
- 50229 (10/PNP-003805)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas demandas da Comisión Baleeira Internacional e do Consello Internacional para a Explotación do Mar referidas á elaboración de estudos coordinados entre Galicia e Portugal que permitan coñecer a estrutura
poboacional da toniña
- 50235 (10/PNP-003806)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe que permita avaliar o nivel de estrés e ansiedade que soportan os traballadores da comunidade autónoma, así como un plan para combatelo
- 50238 (10/PNP-003807)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central de autorización aos concellos para limitar os prezos dos alugueiros das vivendas
- 50272 (10/PNP-003808)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o desenvolvemento regulamentario polo Goberno galego da Lei 13/2013, de caza de Galicia,
antes do remate de 2019, así como a apertura dun procedemento aberto e participativo para ese ﬁn
- 50289 (10/PNP-003809)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a realización polo Goberno galego dun estudo do impacto, no comercio exterior de Galicia,
dos posibles cambios que se promovan nas tarifas arancelarias e na normativa do comercio internacional

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 50299 (10/PNP-003810)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos resultados para a industria electrointensiva de Galicia da aplicación, para o período comprendido entre o 1 de xullo e
o 31 de decembro de 2019, da Orde IET/2013/2013
- 50305 (10/PNP-003811)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a aprobación pola Xunta de Galicia do proxecto de circunvalación de Carballo no segundo
semestre de 2019, co ﬁn de iniciar as obras no ano 2020
- 50311 (10/PNP-003812)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
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Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun procedemento para a valoración da calidade
arquitectónica das ediﬁcacións afectadas polos artigos 24 e 39 da Lei 2/2016, do solo de Galicia,
que queiran obter a excepcionalidade do cumprimento das condicións especiais xenéricas que lles
son aplicables
- 50317 (10/PNP-003813)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do asinamento dun pacto galego cos medios de comunicación
de ámbito autonómico para implementar unha linguaxe inclusiva da muller en todas as informacións
- 50327 (10/PNP-003814)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que se deben adoptar en relación coa tarifa eléctrica para a industria electrointensiva
- 50339 (10/PNP-003815)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Plan de acción do marisqueo Galicia 2030
- 50341 (10/PNP-003816)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento para a conexión
do eixe atlántico ferroviario co aeroporto da Lavacolla desde a futura estación intermodal de Santiago de Compostela
- 50344 (10/PNP-003817)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co conﬂito laboral existente na empresa Babcock MCS, concesionaria de servizos da Xunta de Galicia

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 50139 (10/PNC-004061)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a defensa polo Goberno galego da necesidade de elaborar mecanismos de protección dos
fondos mariños de Galicia, co ﬁn de evitar a súa explotación incontrolada para a obtención de recursos mineiros que poidan poñer en risco a pesca e a sostibilidade medioambiental
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 50195 (10/PNC-004062)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dunha estratexia especíﬁca para dotar o rural galego das
infraestruturas, equipamentos e servizos necesarios co ﬁn de facilitarlles ás persoas a vida nel,
atendendo especiﬁcamente a situación das mulleres
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 50201 (10/PNC-004063)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas demandas da Comisión Baleeira Internacional e do Consello Internacional para a Explotación do Mar referidas á elaboración de estudos coordinados entre Galicia e Portugal que permitan coñecer a estrutura
poboacional da toniña
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 50226 (10/PNC-004064)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia referida á mención de Galicia na etiquetaxe do mexillón
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 50234 (10/PNC-004065)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe que permita avaliar o nivel de estrés e ansiedade que soportan os traballadores da comunidade autónoma, así como un plan para combatelo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 50237 (10/PNC-004066)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central de autorización aos concellos para limitar os prezos dos alugueiros das vivendas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 50274 (10/PNC-004067)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o desenvolvemento regulamentario polo Goberno Galego da Lei 13/2013, de caza de Galicia,
antes do remate de 2019, así como a apertura dun procedemento aberto e participativo para ese
ﬁn
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 50288 (10/PNC-004069)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a realización polo Goberno galego dun estudo do impacto, no comercio exterior de Galicia,
dos posibles cambios que se promovan nas tarifas arancelarias e na normativa do comercio internacional
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 50298 (10/PNC-004070)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos resultados para a industria electrointensiva de Galicia da aplicación, para o período comprendido entre o 1 de xullo e
o 31 de decembro de 2019, da Orde IET/2013/2013 pola que se regula o mecanismo competitivo
de poxas para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 50304 (10/PNC-004071)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a aprobación pola Xunta de Galicia do proxecto de circunvalación de Carballo no segundo
semestre de 2019, co ﬁn de iniciar as obras no ano 2020
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 50312 (10/PNC-004072)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun procedemento para a valoración da calidade
arquitectónica das ediﬁcacións afectadas polos artigos 24 e 39 da Lei 2/2016, do solo de Galicia,
que queiran obter a excepcionalidade do cumprimento das condicións especiais xenéricas que lles
son aplicables
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 50321 (10/PNC-004073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego do asinamento dun pacto galego cos medios de comunicación
de ámbito autonómico para implementar unha linguaxe inclusiva da muller en todas as informacións
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 50326 (10/PNC-004074)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da inclusión de Alcoa na poxa da interrompibilidade do mes de xuño e a realización dunha avaliación dos resultados para a industria
electrointensiva galega da aplicación da Orde IET/2013/2013 para o período comprendido entre o
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1 de xullo e o 31 de decembro de 2019, así como a defensa do cambio do actual sistema de poxas
por un sistema de tarifa industrial
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 50337 (10/PNC-004075)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Plan de acción do marisqueo Galicia 2030
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 50340 (10/PNC-004076)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento para a conexión
do eixe atlántico ferroviario co aeroporto da Lavacolla desde a futura estación intermodal de Santiago de Compostela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 50343 – 50370 (10/PNC-004077)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co conﬂito laboral existente na empresa Babcock MCS, concesionaria de servizos da Xunta de Galicia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
A Mesa admítea coa corrección de erros formulada no doc. núm. 50370.

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 50470 (10/CPP-000101)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Sra. conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, por petición propia, para informar da planiﬁcación
da Xunta de cara a continuar avanzando no reto dunha adecuada xestión do ciclo integral da auga
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión
Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación
- 50260 (10/CPC-000109)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Do director xeral de Planiﬁcación e Ordenación Forestal, por petición propia, para informar sobre
o Anuario de estatística forestal de Galicia 2018
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 50310 (10/CPC-000110)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do director xeral da Corporación Radio e Televisión de Galicia, por petición propia, para os efectos
de presentar a Memoria de servizo público da Corporación RTVG, S.A. correspondente ao exercicio
2018, en relación co sistema de gobernanza e rendición de contas establecido nos artigos 45 e 48
da Lei 9/2011
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación
- 50240 (10/INT-001680)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación co servizo de transporte sanitario urxente terrestre
- 50300 (10/INT-001681)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa industria electrointensiva
- 50313 (10/INT-001682)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa xustiﬁcación da calidade arquitectónica das ediﬁcacións

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 50322 (10/INT-001683)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co uso dunha linguaxe inclusiva da muller e o uso
de estereotipos de xénero nos medios de comunicación
- 50329 (10/INT-001684)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación das empresas electrointensivas
- 50346 (10/INT-001685)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación laboral nas empresas concesionarias
de servizos da Xunta de Galicia

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación
- 50204 (10/POP-005952)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a pervivencia das toniñas en augas galegas
- 50242 (10/POP-005953)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para reducir, na licitación do servizo de transporte sanitario
urxente terrestre, a dotación de persoal das ambulancias de Foz, Monforte e do Salnés
- 50243 (10/POP-005954)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para solucionar os conﬂitos existentes na actualidade no servizo de transporte sanitario urxente terrestre
- 50244 (10/POP-005955)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para non estudar a viabilidade da asunción da xestión pública
e directa do servizo de transporte sanitario urxente terrestre

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 50275 (10/POP-005956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para ditar disposicións de desenvolvemento da Lei
13/2013, de caza de Galicia
- 50285 (10/POP-005957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego coa empresa concesionaria do servizo de
gardacostas de Galicia para evitar a incidencia nel dos paros programados polo cadro de persoal
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- 50291 (10/POP-005958)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns da evolución que rexistran as exportacións e importación galegas no primeiro trimestre de 2019 en relación coa tendencia que presentan no resto do Estado
- 50294 (10/POP-005959)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns existentes para que Galicia sexa a segunda comunidade autónoma do conxunto
do Estado que rexistra a maior baixada do índice de produción industrial no mes de marzo de 2019
en relación co mesmo mes de 2018
- 50303 (10/POP-005960)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co resultado da poxa da interrompibilidade do
mes de xuño para a industria electrointensiva de Galicia
- 50307 (10/POP-005961)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación do proxecto de circunvalación de
Carballo no ano 2019 co ﬁn de iniciar as obras no ano 2020
- 50314 (10/POP-005962)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o establecemento dalgún tipo de medida que garanta a xustiﬁcación da calidade arquitectónica das ediﬁcacións que así o demanden en Galicia

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 50319 (10/POP-005963)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a autorización pola Consellería de Cultura e Turismo das obras de reforma que se están a
levar a cabo na fachada do ediﬁcio circular do complexo industrial de Sargadelos, no concello de
Cervo
- 50323 (10/POP-005964)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as razóns da demora da RTVG na adopción das medidas precisas para incorporar o uso
dunha linguaxe inclusiva da muller nas súas informacións
- 50331 (10/POP-005965)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do impacto na economía galega da poxa do servizo
de interrompibilidade da subministración eléctrica convocada para o mes de xuño de 2019
- 50335 (10/POP-005966)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre os principios nos que se basea o Plan de acción do marisqueo Galicia 2030
- 50348 (10/POP-005967)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións de mediación levadas a cabo polo Goberno galego para solucionar o conﬂito
laboral existente na empresa Babcock MCS, concesionaria de servizos da Xunta de Galicia
- 50350 (10/POP-005968)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o nivel de execución dos instrumentos ﬁnanceiros mobilizados pola Xunta de Galicia nos últimos tres anos para acadar unhas taxas de renovación de ediﬁcios máis elevadas desde o punto
de vista da eﬁciencia enerxética

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación
- 50480 (10/PUP-000251)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do impacto que está a ter en Galicia a actuación
do Goberno central en relación coa continuidade de Alcoa na Coruña e o futuro da industria electrointensiva

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 50486 (10/PUP-000252)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación do proxecto da circunvalación de
Carballo no ano 2019 co ﬁn de iniciar as obras no ano 2020
- 50489 (10/PUP-000253)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 4 máis
Sobre a fase na que se atopan os procesos de negociación e resolución de conﬂitos cos distintos
integrantes do sector das emerxencias sanitarias de Galicia
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1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación
- 50473 (10/POPX-000151)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo ou as previstas polo Goberno galego diante da nova situación de Ferroatlántica
- 50492 (10/POPX-000152)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a crise industrial existente en Galicia, que pon centos de empregos en risco
- 50494 (10/POPX-000153)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre o impulso coa debida dilixencia polo Goberno galego da actividade institucional da Xunta de
Galicia
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Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Flora
Miranda Pena, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación doc. núm.
46794, sobre a política do Goberno galego en relación coa implantación dun
novo plan para a Atención Primaria do sistema sanitario público, que foi tratada
na sesión plenaria do 28 de maio de 2019. (10/INT-001553).

MOCIÓN
O Parlamento insta á Xunta de Galicia a:
1.) Considerar a Atención Primaria de saúde o nivel asistencial central nunha
atención pública de calidade pola súa accesibilidade, eficiencia, equidade,
continuidade, implantación no territorio e capacidade resolutiva.
2.) Considerar as profesionais sanitarias o patrimonio de maior valor no sistema
sanitario e coidar as súas condicións laborais para un desenvolvemento laboral
digno.
3) Elaborar un novo modelo de Atención Primaria cunha correcta dotación de
profesionais de cada categoría, optimizando o papel da enfermaría no manexo da
cronicidade.
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4.) Dotar dun 25% de orzamento, no menor prazo posible, a Atención Primaria
de saúde, excluíndo o importe do gasto farmacéutico.
5.) Recuperar as estruturas de xestión propias da Atención Primaria en pé de
igualdade coas estruturas Hospitalarias, e en íntima coordinación, sen
supeditación de ningunha índole. Derrogar as EOXIs.
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6.) Establecer un cupo máximo de 1250 pacientes por médic@ e enfermeir@,
individualizando segundo unha estratificación que contemple datos clínicos,
económicos e sociodemográficos.
7.) Limitar a 30 o máximo de pacientes por día, dotando de profesionais
suficientes a Atención Primaria co obxectivo de non xerar listas de agarda.
8.) Establecer un plan ambicioso de recuperación de profesionais emigrados e de
fidelización de profesionais procedentes doutros ámbitos (urxencias, privada,
etc).
9.) Estruturar a axenda coa flexibilidade suficiente para a atención de cada
paciente no tempo necesario, estimando non menos de 10 minutos por paciente
en consulta a demanda (non burocrática).
10.) Fomentar o acceso das profesionais de atención primaria ao mesmo catálogo
de probas complementarias que os especialistas hospitalarios, protocolizando a
súa utilización.
11.) Fomentar o diálogo entre primaria e hospital, creando a figura do profesional
de referencia para primaria en cada especialidade.
12.) Crear prazas estruturais onde sexa preciso, evitando no posible a cobertura
con eventualidade. Promover a continuidade asistencial e a lonxitudinalidade,
elementos de valor na Atención Primaria, como elementos a preservar no deseño
de estratexias e políticas sanitarias. Incrementar o persoal sanitario para garantir
unha atención integral de calidade e con capacidade resolutiva. Rematar coa
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precariedade das novas contratacións. Atender as demandas do persoal eventual e
das autodenominadas “médicas precarias” modificando o contrato de
continuidade e evitando a creación dunha terceira figura de atención por
comarcas que pon en risco o modelo de atención continua e lonxitudinal.
13.) Definir e publicitar o criterio para realizar substitucións, bloqueo de axendas
e intersubstitucións en ausencia das profesionais titulares.
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14.) Ofrecer mediante Oposición a totalidade das prazas vacantes e das recentes
xubilacións co ánimo de dignificar as condicións laborais das profesionais que se
atopan en situación de precariedade.
15.) Realizar un estudo sobre a dotación real da Atención Primaria de Galicia e
das prazas vacantes. Dar a coñecer publicamente cales son as necesidades reais
de dotación de profesionais. Realizar un estudo das previsións de xubilacións de
profesionais e plan de continxencia para a súa cobertura. Facer pública esta
información. Realizar un estudo das previsións de formación de novos
especialistas e plan para a súa fidelización na Atención Primaria de saúde con
medidas laborais solventes.
16.) Aplicar o cómputo de xornada correcto ás traballadoras e traballadores dos
Puntos de Atención Continuada e remunerar os complementos que non perciben
desde hai anos. Dotar de material suficiente para o desenvolvemento do seu
labor. Atender ás súas lexítimas reivindicacións e valorar a utilización de
mediación, habida conta do encallamento da negociación.
17.) Impulsar a formación continuada de calidade en tempo de traballo para todas
as categorías profesionais (ou, no seu defecto, computar as horas investidas como
laborais).
18.) Establecer os mecanismos necesarios para o fomento da atención á
comunidade en horario de atención ordinaria ou, no seu defecto, computar como
tempo de traballo esta modalidade de atención das profesionais en horarios
alternativos.
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19.) Fomentar a Educación para a Saúde como elemento fundamental de
formación, fomento de autonomía, autocoidado en saúde e evitación da
frecuentación innecesaria na Atención Primaria de Saúde, reservando un tempo
de consulta nas profesionais da enfermaría e da medicina de familia.
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20.) Establecer unha protocolización ou triaxe das solicitudes urxentes de
atención sen cita, definindo as profesionais implicadas en cada tarefa. Definir
claramente o papel do Persoal de Servizos Xerais e dotalo de protocolos e
algoritmos definidos para evitar a asunción de responsabilidades que precisan
formación clínica.
21.) Optimizar o rol das profesionais de enfermaría na educación para a saúde e o
manexo da cronicidade, entre outras atribucións.
22.) Recuperar a dotación de TCAEs e a súa función, entre outras, de xestión do
material dos centros de saúde. Garantir a correcta dotación deste e a
homoxeneización entre centros.
23.) Fomentar o desenvolvemento de sistemas democráticos, a priorización de
méritos e a busca de consenso nos equipos de atención primaria para a
designación das xefaturas de servizo. Fomentar o traballo en Equipo das diversas
categorías presentes na Atención Primaria, minimizando a sobrecarga asistencial
e fomentando a comunicación entre profesionais.
24.) Incluír e xeralizar a incorporación de traballadoras sociais e psicólogas na
atención primaria de saúde para o manexo do malestar psicosocial, o sufrimento
social, a vulnerabilidade, a xestión de recursos asistenciais e as adiccións en
colaboración co persoal médico e de enfermaría. Incorporar o diagnóstico social
e o coñecemento dos recursos no manexo dos problemas de saúde en Atención
Primaria. Evitar a medicalización innecesaria, fomentando o uso de recursos da
comunidade.
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25.) Incorporar profesionais da fisioterapia para garantir a recuperación funcional
das persoas en prazos desexables e no entorno máis achegado ás persoas,
evitando as esperas que condicionan os seus prognósticos. Procurar os menores
desprazamentos das persoas usuarias.
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26.) Fomentar e valorar na súa xusta medida a docencia pregraduada e de
profesionais en período de formación EIR, MIR, PIR, etc. Valorar o criterio das
profesionais de primaria en todas as guías, procedementos e vías clínicas que se
organicen, desde o seu desenvolvemento ata a súa implantación e seguimento.
Optimizar as distintas sensibilidades das profesionais para a creación de
referentes para a atención primaria de diversas áreas de coñecemento, servindo
de apoio ao equipo.
27.) Fomentar a disponibilidade de tempo nas profesionais de atención primaria
para o desenvolvemento de tarefas investigadoras.
28.) Desenvolver os mecanismos legalmente creados para a participación
comunitaria: os consellos de saúde de área e os consellos municipais de saúde.
Fomentar o contacto e interacción co asociacionismo de persoas enfermas.
Fomentar o contacto e interrelación cos colexios e institutos para a atención
comunitaria e a educación para a saúde en contextos normalizados.
29.) Fomentar a utilización dos medios de comunicación públicos para difundir
mensaxes de autocoidado da saúde e uso responsable dos recursos. Fomentar a
autonomía na xestión da saúde. Informar ás persoas usuarias sobre os dereitos e
deberes no uso das institucións sanitarias.
30.) Realizar unha valoración dos recursos que precisa a atención domiciliaria,
valor intrínseco e exclusivo da atención primaria, no contexto de avellentamento
e lonxevidade. Valorar, fomentar e dotar de recursos suficientes á Atención
Primaria para a administración de coidados paliativos e morte digna, recuperando
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a normalización da morte no contexto domiciliario nas persoas idosas. Dotar de
recursos suficientes á atención primaria para a evitación de ingresos hospitalarios
en persoas con prognóstico de vida limitado e desexo de permanencia no medio
domiciliario (nomeadamente anciáns en últimos estadíos da vida).
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31.) Estratificar dun modo axeitado o perfil e as necesidades de cada cupo por
morbilidade, idade, dispersión, avellentamento e outros criterios sociais. Utilizar
os datos obtidos para priorizar dotacións con equidade. Revisar e reequilibrar os
recursos e as cargas asistenciais entre áreas, procurando a equidade entre
galeg@s de distinta orixe.
32.) Axilizar a resposta da atención hospitalaria para evitar círculos de reconsulta na primaria. Ningunha cita de consulta preferente se demorará máis de
15 días. Eliminar as listas de agarda non estruturais. Transparentar as listas de
agarda para probas, consultas e intervencións programadas, así como a
xustificación para a derivación a centros concertados. Evitar a penalización dos
pacientes que manifestan a súa negativa a ser diagnosticados ou tratados en
centros concertados con esperas indefinidas.
33.) Incorporar a perspectiva de xénero á formación das profesionais da Atención
Primaria de Saúde. Fomentar o contacto e interrelación das profesionais da
Primaria cos Centros de Información ás Mulleres.
34.) Combater a exclusión do dereito á saúde para todas as persoas, e empregar
medidas proactivas para a súa detección. Establecer vías de colaboración con
entidades que traballen no ámbito da saúde no cuarto mundo.
35.) Manter o diálogo permanente coas traballadoras e traballadores a través das
entidades que os representen.
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Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2019.

Asdo.: Flora Miranda Pena
Deputada do G.P. de En Marea.
Luís Villares Naveira
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Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 03/06/2019 10:38:06
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Luis Villares Naveira na data 03/06/2019 10:38:20
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Flora
Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o
seu debate en Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Baixo o suxerinte nome de economía azul, a UE e os poderes económicos
ocultan un novo risco para o mar e a nosa pesca, a economía azul proxecta
observar os nosos mares como fonte de recursos económicos a través da
explotación dos seus fondos, poñendo en segundo lugar e con carácter
subsidiario a pesca fronte a outras actividades como a mineira.

Si hoxe temos problemas para garantir a sustentabilidade da nosa pesca, sobre
todo da que está en mans de estruturas industrias interesadas no beneficio
inmediato, a nova cultura da explotación económica dos océanos supón un risco
non so para o futuro dos nosos pescadores, se non para o futuro do planeta e o
seu medio ambiente.

A explotación mineira xa está a xerar enormes problemas de sustentabilidade en
terra, como para introducir a variable da dificultade do control do espazo mariño,
tanto polo espazo, a complexidade ou a súa gobernanza, compre polo tanto evitar
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este desenvolvemento incontrolado establecendo mecanismos de control que
impidan excesos irrecuperables.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a defender a necesidade de
elaborar mecanismos de protección dos fondos mariños de Galicia co obxectivo
de evitar a súa explotación incontrolada para a obtención de recursos mineiros
que poidan poñer en risco a nosa pesca e sustentabilidade medioambiental.
Santiago de Compostela, 24 de maio de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 24/05/2019 11:48:53
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Paula Quinteiro Araújo na data 24/05/2019 11:49:03

Luis Villares Naveira na data 24/05/2019 11:49:13
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Paula
Quinteiro Araujo e dos seus deputados Antón Sánchez García e Davide
Rodríguez Estévez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A Enquisa de Fecundidade do Instituto Nacional de Estatística alertou fai pouco
de que Galicia é o territorio do Estado coa porcentaxe máis pequena de mulleres
menores de 30 anos que deciden ter fillos, o 6,5%, case a metade da media de
España.

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

Por razóns económicas (21%).

-

Por problemas de conciliación (27%)
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Así mesmo, o 41% das galegas informa de que formou unha familia máis tarde
do desexado por razóns económicas e de conciliación.

No rural, hai aínda menos mulleres que decidan ter fillos, en gran medida porque
moitas delas prefiren trasladarse a zonas máis urbanas antes de formar unha
familia.
Segundo o estudo “Caracterizacións das migracións do rural galego”, escrito por
Rocío Toxo Asorei e Ana Isabel García-Arias, o 88% das mulleres entre 25 e 29
anos que residen en zonas con escasa densidade poboacional deciden emigrar
cara espazos máis urbanos, fronte ao 64% dos homes. Fano, sobre todo, para ter
un mellor acceso aos servizos públicos, como os colexios e os hospitais.

Así, os datos demostran que, en contra do que leva tempo defendendo o Partido
Popular, esta non é a lexislatura do rural. Non o pode ser mentres non se teña en
conta ás mulleres que o habitan.

Ao expulsar ás mulleres do rural, a Xunta de Galicia contribúe a baleirar aínda
máis o noso territorio.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
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O

Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar unha estratexia

específica para dotar das infraestruturas, equipamentos e servizos necesarios o
rural galego para facilitar que as persoas que así o desexen poidan facer as súas
vidas no rural galego, atendendo especificamente a situación das mulleres.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2019.
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Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Davide Rodríguez Estévez
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.
Antón Sánchez García
Deputado e Voceiro S. do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 28/05/2019 12:42:55

Antón Sánchez García na data 28/05/2019 12:43:04
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David Rodríguez Estévez na data 28/05/2019 12:43:12
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Paula
Quinteiro Araujo e Flora Miranda Pena e a través do seu voceiro, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O Tribunal Xuperior de Xustiza de Galicia ven de desestimar o recurso
interposto por ANFACO contra a instrución de maio de 2018 polo que se instaba
os operadores do sector do mexillón a que retirasen calquera mención a Galicia
cando o ingrediente principal non estivese amparado pola DOP.

Esta resolución xudicial ven a incidir no que levamos demandado dende fai
tempo, a necesidade de evitar que nas liñas de venda de calquera lugar do
mundo, tamén en Galicia, existan produtos que faga referencia á súa orixe galega
se este no está dentro da DOP.

Ante a reacción que vimos de coñecer por parte de ANFACO da resolución
xudicial, parece evidente que non van asumir a resolución e tratan de gañar
tempo e continuar permitindo que se evite o prexuízo aos consumidores derivado
da situación actual.
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Compartimos a posición que a Xunta trasladou ao TSXG de que a posición
voluntaria e libre de non incluírse da DOP de determinadas empresas, non pode
excluír o cumprimento da normativa e, polo tanto, sendo libres para tomar esa
decisión, deben coñecer que iso implica non facer ningunha referencia a Galicia
na etiquetaxe dos produtos.
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Entendemos que é o momento de tomar unha posición proactiva por parte da
Xunta de forma que se controle esta situación, evitando que estas empresas
continúen situando a referencia a Galicia na etiquetaxe dos seus produtos.

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

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a iniciar unha campaña,
suficientemente dotada de medios e orzamento, de control do cumprimento da
resolución do TSXG que insta aos operadores do sector do mexillón evitar
calquera mención a Galicia cando o ingrediente non este amparado pola DOP
Mexillón de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 28/05/2019 13:58:16

Flora María Miranda Pena na data 28/05/2019 13:58:23
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Luis Villares Naveira na data 28/05/2019 13:58:29
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Paula
Quinteiro Araujo e Flora Miranda Pena e a través do seu voceiro, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A toniña –que é o cetáceo de menor tamaño do Hemisferio Norte– afronta o risco
de desaparecer das costas galegas, razón pola cal está recollida como especie
vulnerable no Catálogo de Especies Ameazadas regulado polo Decreto 88/2007.
Porén, semella que a Xunta de Galicia iso non lle importa demasiado. Cada ano,
a toniña está máis preto da extinción e Goberno galego non fai nada para
remedialo.

Segundo unha tese doutoral que vén de ser defendida na Universidade de Aveiro,
“Galicia parece ser unha das zonas clave na Península Ibérica, xunto
probablemente co Golfo de Cádiz” para a continuidade da especie, xa que conta
con “catro localizacións cunha particular presenza de toniñas”, a saber: Punta
Candieira, en Cedeira; os cabos de Vilán, en Camariñas, e Touriñán, en Muxía;
Punta dos Remedios, en Lira; e Faro de Corrubedo.
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O estudo analizou, entre outras cuestións, os datos de exemplares varados que
foron recollidos entre 1990 e 2013 pola Coordinadora para o Estudo dos
Mamíferos Mariños (CEMMA) en Galicia e do 2000 ao 2013 pola Sociedade
Portuguesa de Vida Salvagem. Contabilizou un total de 424 toniñas varadas. No
33,4% das toniñas observáronse signos de captura accidental, que, segundo a
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tese, é “unha das principais ameazas para os pequenos cetáceos, especialmente
toniñas, e é preocupante nunha zona de gran presión pesqueira como a
noroccidental peninsular”.

Ademais da captura accidental, as toniñas sofren outros impactos prexudiciais
relacionados coa actividade humana. Segundo unha investigación elaborada polo
Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI) do Grove, o tráfico mariño de
embarcacións afecta negativamente á supervivencia do cetáceo, algo que explica,
en parte, a diminución do seu número nas costas galegas.

Así as cousas, a Comisión Baleeira Internacional e o Consello Internacional para
a Exploración do Mar solicitan que se leven a cabo estudos –coordinados entre
Galicia e Portugal– que permitan coñecer a estrutura poboacional da toniña co
obxecto de protexer á especie.

Por todo o dito o Grupo Parlamentario de en Marea formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
 Asumir as demandas da Comisión Baleeira Internacional e do Consello
Internacional para a Exploración do Mar e elaborar estudos coordinados
entre Galicia e Portugal que permitan coñecer a estrutura poboacional da
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toniña.
 Adoptar medidas para protexer as toniñas baseadas en ditos estudos.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2019.
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Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Flora Miranda Pena
Deputadas do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 28/05/2019 14:09:35

Flora María Miranda Pena na data 28/05/2019 14:09:46
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Luis Villares Naveira na data 28/05/2019 14:09:53
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Julia
Torregrosa Sañudo e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

Exposición de motivos

Unha investigación publicada na revista académica Gaceta Sanitaria, titulada
“Salud mental en España y diferencias por sexo y por comunidades autónomas”,
vén de alertar de que Galicia é a comunidade do Estado na que máis
tranquilizantes se prescriben e se consumen.

Segundo o artigo, en España prescríbense tranquilizantes ao 9,2% da poboación;
en Galicia, prescríbense ao 20,1% da cidadanía. As mulleres son as que, con
diferencia, máis consumen este tipo de psicofármacos. O 26% delas consume
tranquilizantes, fronte ao 12,6% dos homes.

No caso dos antidepresivos, Galicia é a segunda comunidade que máis consume,
só por detrás de Asturias. O 15% das mulleres galegas consume antidepresivos.
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No caso dos homes, a porcentaxe descende ata o 6,9%. A media global do Estado
é do 3,6%.

Galicia está tamén á cabeza da mala saúde autopercibida. O 40% dos homes
percíbense con mala saúde, porcentaxe que se incrementa ata o 50,3% no caso
das mulleres. A media do Estado é do 33,6%.
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Temos boas razóns para pensar que gran parte do consumo de psicofármacos se
debe ao estrés xerado pola precariedade das condicións laborais. O emprego xa
non garante nin tan sequera deixar atrás a pobreza; moito menos que se poida
construír un proxecto de vida a medio e longo prazo. A inseguridade que isto
provoca está enfermando aos traballadores, causándolles estrés e facendo crónica
a súa ansiedade.

Por esta razón, o ano pasado o Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea presentou unha iniciativa no Congreso para
que, entre outras cousas, se modificara o cadro de enfermidades profesionais
recoñecidas pola Seguridade Social e se engadira ao mesmo as enfermidades
profesionais ligadas ao estrés e ao acoso laboral.

A iniciativa estatal, que foi aprobada, é necesaria, pero non suficiente. Dende as
administracións autonómicas tamén se deben adoptar medidas para acabar co
estrés patolóxico e a ansiedade que provoca o traballo precario.

A Xunta de Galicia debe adoptar con urxencia medidas contundentes para
identificar o grado de estrés ao que están sometidos os traballadores e
traballadoras da nosa comunidade, e loitar contra el.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
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Proposición non de lei:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar un informe que permita
avaliar o nivel de estrés e ansiedade que soportan os traballadores e traballadoras
da nosa comunidade, así como un plan para combatelo.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2019.

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 28/05/2019 14:00:56
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Luis Villares Naveira na data 28/05/2019 14:01:07
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Julia
Torregrosa Sañudo ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

Exposición de motivos

A pasada lexislatura, Unidas Podemos negociou a favor de que o Goberno do
Estado permitira aos concellos limitar as subidas do aluguer, pero o partido
Socialista decidiu non asumir a medida.
Agora é a Francia de Emmanuel Macron –político nada sospeitoso de ser un
comunista antisistema– a que vai apostar por poñerlle un teito aos
arrendamentos. As cidades que o desexen, poderán limitar as subidas do aluguer
a un 20% sobre o prezo medio da zona. Ademais, os concellos terán
competencias para sancionar aos propietarios que incumpran a lei con ata 15.000
euros de multa.

A medida non é nova. No ano 2015 aprobouse a Lei Alur, que regulaba os prezos
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do aluguer. A regulación establecía un prezo de referencia anual para o metro
cadrado que o propietario non podía superar por enriba dun 20% nin reducir por
debaixo dun 30%. En dous anos de aplicación da lei, os prezos moderáronse ata o
punto de subir menos que a inflación.
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España e, dende logo, Galicia, necesitan que o Estado aprobe unha lei semellante
con urxencia. Dende o ano 2016, o importe mensual dos contratos creceu máis
dun 31% na Coruña, máis dun 27% en Vigo, máis dun 15% en Santiago e máis
dun 21% en Pontevedra, dificultando o acceso de moita xente a unha vivenda, xa
que non pode nin pagar unha hipoteca nin arrendar un piso en condicións.

A situación da vivenda en Galicia é insostible e cómpre que a Xunta de Galicia, o
Goberno do Estado e os Concellos do país se coordinen para acadar unha
solución inmediata; solución que, sen ningunha dúbida, pasará pola limitación do
prezo dos alugueres.

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

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a esixir ao Goberno do Estado que
permita aos concellos limitar o prezo dos alugueres.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2019.

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Deputada do G.P. de En Marea.
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Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea
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Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 28/05/2019 16:49:34
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Luis Villares Naveira na data 28/05/2019 16:49:58
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez
Martínez e María Luisa Pierres López, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
En Galicia temos unha Lei de caza, a Lei 13/2013, do 23 de decembro, e que
entrou en vigor no mes de xaneiro de 2014.
Esta lei non contén ningunha disposición que habilite ao Consello da Xunta de
Galicia para ditar algún tipo de normativa de desenvolvemento nun prazo
determinado, cando a realidade é que a lei se remite a un futuro regulamento de
caza en ata 25 veces (en concreto, nos artigos 12, 15, 20, 25, 26, 29, 37, 40, 41,
42, 44, 46, 49, 50, 58, 59, 61, 63, 70, 76, 77, 78, 79, 85 e a disposición transitoria
4ª). Mais o certo é que teñen pasado xa 6 anos e nada se sabe do regulamento de
desenvolvemento posterior á dita lei, polo que é preciso seguir a aplicar o
regulamento do ano 2001 (decreto 284/2001, de 11 de outubro), cos
anacronismos correspondentes.
O anterior significa que non hai control nin regulación específica para algunhas
cuestións relativas aos tecores, á cesión de dereitos cinexéticos, aos terreos
cinexéticos, á ordenación das explotacións cinexéticas e non cinexéticas, ás zonas
de seguridade, aos plans de ordenación cinexética, ás licenzas, á seguridade nas
cacerías, aos gardas de caza, ás infraccións ou aos comités de caza, cando menos.
Cómpre o desenvolvemento da lei.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a desenvolver
regulamentariamente, antes de que remate o ano 2019, a Lei de caza, 13/2013 do
23 de decembro, e abrir ao efecto un procedemento aberto e participativo de cara
a ese desenvolvemento.
Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2019 12:25:33
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 29/05/2019 12:25:39
María Luisa Pierres López na data 29/05/2019 12:25:44
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/05/2019 12:25:49
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Manuel
Lago Peñas e da súa deputada Julia Torregrosa Sañudo, ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
O IGE vén de publicar o Informe sobre Comercio Exterior que fai referencia ao
primeiro trimestre do ano 2019. Os datos que amosa dito informe supoñen un
importante punto de inflexión con respecto aos últimos anos.
Durante os meses de Xaneiro a Marzo, as exportacións galegas acadaron os
5.155 millóns de euros mentres que as importacións supuxeron un total de 5.025
millóns de euros. Aínda que se rexistra un superávit comercial, existe un aspecto
clave que cómpre poñer de manifesto: o volume de exportacións do primeiro
trimestre reduciuse nun 9,5% con respecto ao mesmo período do ano anterior,
mentres que as importacións ascenderon nun 14,3%.
Pola contra, no conxunto de España, as exportacións mantivéronse no mesmo
nivel do mesmo período do ano anterior, mentres que as importacións soamente
supuxeron un incremento do 3,2%.
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Deste xeito Galicia, sen ter en conta a Ceuta e Melilla, convértese na segunda
Comunidade Autónoma co maior descenso das exportacións e na primeira, co
maior incremento das importacións. Así pois, e tendo en conta o comercio
exterior de Galicia durante os últimos, estes datos publicados resultan ser moi
preocupantes xa que supoñen un importante punto de inflexión.
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Resulta certo que durante os últimos meses estase producindo un importante
axuste das tarifas arancelarias a nivel mundial, pero tamén é certo que este
conflito involucra principalmente aos EEUU e a China. No caso das exportacións
galegas estas diríxense na súa gran maioría á UE, polo que o gran descenso que
se observa nas exportacións galegas non estaría xustificado polos cambios dados
nas tarifas arancelarias.
Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a levar a cabo un estudo
onde se analice o impacto no comercio exterior de Galicia dos posibles
cambios que se promovan nas tarifas arancelarias e na normativa do
comercio internacional.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 29/05/2019 11:47:23

Julia Torregrosa Sañudo na data 29/05/2019 11:47:47
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Luis Villares Naveira na data 29/05/2019 11:47:58
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Coa Resolución do 24 de maio publicada no Boletín Oficial do Estado 24 o 27
de maio de 2019, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproba o calendario e
as características do procedemento competitivo de poxas para a asignación do servizo
de xestión da demanda de interrompibilidade regulado na Orde IET/2013/2013, de 31
de outubro para o período entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2019, entre outras
medidas confírmase un cambio relevante: os bloques de 40 MW subastados serán como
moito 16 cando na anterior poxa foron adxudicados 21. Ademais, o prezo de saída será
máis baixo.
Hai que recordar varias cuestións. Dunha banda, o sistema de interrompibilidade
vén sufrindo nos dous últimos anos diferentes modificacións do seu desenvolvemento
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de cara a adaptarse ás esixencias do marco europeo. As modificacións da anterior
regulación do mecanismo competitivo de asignación do servizo de xestión da demanda
de interrompibilidade ten espertado as alertas na industria electrointensiva.
Doutra banda, respecto da situación en 2019 cómpre recordar a concreta de
Alcoa e que diante das alarmas pola presunta imposibilidade de que as plantas de Alcoa
1
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OFICINA PARLAMENTAR

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

puideran concorrer, finalmente o Ministerio de Reyes Maroto desmentía a Red Eléctrica
de España e afirmaba que Alcoa si podería concorrer xa que deixara de prestar a
interrompibilidade por unha circunstancia excepcional.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a:
1. Desenvolver, a través dos seus instrumentos, un informe de avaliación dos
resultados para a industria electrointensiva galega da aplicación da Orde
IET/2013/2013, de 31 de outubro para o período entre o 1 de xullo e o 31 de decembro
de 2019 e avaliar co sector a necesidade, se a houber, de remitir propostas ao respecto
para o goberno central de cara a futuras mudanzas.
2. Defender a mudanza do o actual sistema de poxas por un sistema de tarifa
industrial que sexa estábel no tempo e con variacións predicíbeis para a subministración
da industria electrointensiva, que se poderá acoller sempre e cando cumpran as
condicións de mantemento do emprego e presentación e cumprimento dun Plan de
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desenvolvemento industrial vinculado á modernización dos sistemas produtivos.”

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
2
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 13:41:07

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2019 13:41:13

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2019 13:41:14

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 13:41:17

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2019 13:41:18
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2019 13:41:19
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O circunvalación de Carballo é unha demanda histórica do concello de Carballo,
da comarca de Bergantiños e do tecido social e empresarial da comarca. Trátase dunha
infraestrutura vital para mellorar a mobilidade, a conectividade e a competitividade
desta área, pois permitiría desviar do casco urbano o tráfico de paso mellorando a
calidade de vida e a seguranza viaria, e tamén mellorar a conexión dos parques
empresariais de Bértoa e A Laracha.
Despois de máis de 20 anos de proxectos, logo de acordos unánimes da
corporación de Carballo, a Xunta de Galiza segue sen acometer a construción desta
infraestrutura. Se ben esta obra foi incluída no Plan Move do ano 2010, a realidade é
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que pasados 9 anos segue sen aprobarse e executarse.
No mes de marzo de 2018 o alcalde de Carballo reuniuse co presidente da Xunta
de Galiza para reclamar a aprobación deste proxecto así como outras obras que son
demandas históricas deste concello. Pasados máis de 15 meses da reunión, o goberno
galego non deu ningún paso adiante para facela realidade.

1
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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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O pasado 18 de maio, nun mitin electoral en Carballo, o presidente da Xunta
comunicoulle ao candidato do PP ás municipais que se era alcalde falarían da
circunvalación. Mais alá da utilización partidista da presidencia da Xunta que destilan
estas palabras, o BNG entende que é o momento de falar da circunvalación e de facelo
co alcalde de Carballo elixido pola cidadanía nas urnas o pasado 26 de maio. E sobre
todo é o momento de aprobar o proxecto e planificar a súa construción dotando os
orzamentos necesarios para facela realidade.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a aprobar no segundo semestre de 2019 o
proxecto da circunvalación de Carballo co obxecto de iniciar as obras no ano 2020.”

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2019 14:08:27

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2019 14:08:33

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2019 14:08:34

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 14:08:35

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2019 14:08:37
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Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 14:08:38

3

162195

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, Luís Manuel Álvarez
Martínez e Patricia Vilán Lorenzo, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A calidade é a propiedade ou conxunto de propiedades inherente a algo, que
permite xulgar o seu valor, e que permite comparala con calquera outra da súa
mesma especie.
Para o historiador e crítico da arquitectura Willian Curtis “a arquitectura de
calidade está intimamente ligada ao diálogo coa sociedade co contexto urbano –
en sentido físico – e a iconografía da cidade.”
Nun contexto no que ten diminuído a obra pública, ábrese un momento idóneo
para reflexionar sobre este concepto co obxectivo de mellorar a calidade xeral da
arquitectura.
Aínda hoxe as persoas usuarias descoñecen as calidades a valorar nunha
edificación, máxime se falamos do ámbito residencial, tan agredido e pouco
coidado durante anos no territorio galego.
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Galicia conta con persoas expertas suficientes para poder valorar en todo caso as
condicións de calidade arquitectónica que lle da a unha edificación un valor
engadido. Ése que no futuro a convirte en moitos casos en patrimonio susceptible
de seren conservado e protexido. Ter en conta a imitación do tradicional, ou a
idade como único valor que outorga calidade a unha edificación é negar a
posibilidade de aportar arquitecturas que nun futuro podan converterse tamén en
patrimonio
A día de hoxe, contamos con edificacións modernas e contemporáneas
recoñecidas internacionalmente, non só en ámbitos urbanos senón incluso en
contornos rurais. Moitas delas non empregan materiais ou volumetrías
tradicionais, e sen embargo conseguen a súa integración na paisaxe e contornos.
Sen embargo a normativa actual e moitos dos planeamentos municipais,
antepoñen o valor da preexistencia, moitas veces sen valor, e desdeñan a
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contemporaneidade, aínda que a súa linguaxe recolla as proporcións, o equilibrio
e os principios da tradicional, e os reinterprete afastándose do mero mimetismo
tipolóxico.
A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia xa contempla a calidade
arquitectónica, contemplándoa en dous dos seus artigos:
Art. 24 Réxime e condicións de edificación no solo de núcleo rural
No seu punto 7: as novas edificacións que se pretendan situar nos núcleos rurais
tradicionais identificaranse coas características propias do lugar e estarán
encamiñadas a consolidar a trama rural existente. Todas elas cumprirán as
seguintes condicións:
As características tipolóxicas, estéticas e construtivas e os materiais, as cores e os
acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construcións tradicionais do
asentamento, sen prexuízo doutras propostas que se xustifiquen pola súa calidade
arquitectónica.
Artigo 39. Condicións xerais das edificacións no solo rústico
No seu punto apartado c) Cumprir as seguintes condicións de edificación:
– As características tipolóxicas, estéticas e construtivas e os materiais, as cores e
os acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construcións do contorno, sen
prexuízo doutras propostas que se xustifiquen pola súa calidade arquitectónica.
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Pero estes artigos, non atopan unha aplicación práctica, porque non existe a día de
hoxe un procedemento que permita ás persoas promotoras xustificar a calidade
arquitectónica das súas edificacións.
A situación é tan incomprensible, e tan contraria a unha mellor paisaxe, que a día
de hoxe a falta de calidade arquitectónica dunha vivenda non a discute ninguén,
sempre que asuma unha cor, un material e un volume, pero a calidade
extraordinaria parece ser algo que se rexeita como un problema a evitar.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a poñer en marcha, no prazo
máximo de catro meses, un procedemento que permita valorar a calidade
arquitectónica de todas aquelas edificacións que afectadas polos artigos 24 e 39
da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia queiran obter a
excepcionalidade de cumprimento das condicións especiais xenéricas que lle son
de aplicación.
Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019
Asdo.: María Luisa Pierres López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 29/05/2019 16:33:51
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 29/05/2019 16:33:57
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2019 16:34:02
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, Noela Blanco
Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde
Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Dentro do VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades
entre mulleres e homes 2017-2020, se define como Área Estratéxica 5 a
“Igualdade na calidade de vida e benestar”. O obxectivo estratéxico desta área é
“reforzar a perspectiva de xénero nos diferentes ámbitos co fin de contribuír á
mellora da calidade de vida, da saúde e ao benestar integral da poboación
feminina, así como á eliminación das desigualdades entre mulleres e homes en
ámbitos como a cultura, o deporte, os medios de comunicación e na sociedade en
xeral.”
E os obxectivos específicos son:
5.1 Desenvolver políticas de saúde con enfoque de xénero que atendan á
diversidade das mulleres e ás especificidades de todo o seu ciclo vital.
5.2. Potenciar os recursos de atención e apoio para garantir unha asistencia
integral ás mulleres embarazadas ao longo de todo o ciclo da maternidade
(embarazo, preparto, posparto, lactación e crianza) adaptada á súas
características.
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5.3 Fomentar estilos de vida que contribúan ao benestar físico, emocional e social
das mulleres desde unha perspectiva de participación activa no seu autocoidado.
5.4 Promover a especialización e a diversificación dos recursos públicos para
facilitar unha resposta de calidade ás necesidades das mulleres, en especial das
que se atopan en situación de maior dificultade.
5.5 Contribuír ao desenvolvemento sustentable mediante a incorporación da
perspectiva de xénero ás políticas medioambientais, de ordenación territorial, de
infraestruturas e de mobilidade.
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5.6 Promover a igualdade entre mulleres e homes na actividade deportiva.
5.7 Reforzar o principio de igualdade de xénero no ámbito da cultura e da
produción artística e intelectual.
5.8 Consolidar un modelo social máis equitativo en xénero mediante o impulso
dun estado de opinión favorable á igualdade e a transmisión de imaxes e contidos
igualitarios e plurais nos medios de comunicación e na publicidade.
Como recolle o artigo 13, Capítulo III do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de
febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, “a Xunta de Galicia,
a través dos medios de comunicación de titularidade autonómica e a través
daqueles en que participe ou aos cales subvencione, garantirá, condicionando a
efectividade desta subvención e sen vulnerar a liberdade de expresión e
información, a transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das
funcións das mulleres e dos homes na sociedade (…).”
Para iso, garantirase, entre outros aspectos, a adopción, mediante a
autorregulación, de códigos de boas prácticas tendentes a transmitir o contido dos
valores constitucionais sobre a igualdade entre homes e mulleres, así como a
utilización non sexista da linguaxe e/ou das imaxes, especialmente no ámbito da
publicidade.
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Na cobertura das eleccións municipais do pasado 26 de maio, por poñer un
exemplo chamaba a atención como entre os titulares se puido ler “elixen o
primeiro alcalde para Cerdedo-Cotobade”, un titular que obviaba que unha das
persoas candidatas era unha muller, e acompañado tamén dunha frase que poñía:
“A fusión non convence a todos os veciños”. Chamaba a atención cando
posteriormente a estes titulares se cubría unha noticia que falaba de colexios
electorais máis inclusivos.
A linguaxe empregada non exclusivamente nesta noticia senón habitualmente na
TVG é dunha linguaxe androcestrista e excluínte da muller, o que afonda aínda
máis nas imaxes estereotipadas de homes e mulleres, o que sendo un medio
público é extremadamente preocupante.
Dado que o compromiso da Xunta de Galicia, está perfectamente expresado, non
só no VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre
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mulleres e homes 2017-2020, senón na propia Lei de igualdade galega e o Plan da
Axenda 2030.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a promover a sinatura, no prazo
máximo de tres meses, dun Pacto galego cos medios de prensa públicos e
privados de ámbito autonómico para implementar unha linguaxe inclusiva en
todas as informacións , que evite alimentar tanto a invisibilización como a imaxe
estereotipada das mulleres, así como unha correcta cobertura e tratamento
especializado das noticias de violencia de xénero e a desestigmatización da
presenza da muller na cobertura das noticias.
Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 29/05/2019 16:54:02
Noela Blanco Rodríguez na data 29/05/2019 16:54:09
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2019 16:54:15
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 29/05/2019 16:54:20
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 29/05/2019 16:54:31
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A fábrica de Alcoa na Coruña experimenta unha forte crise desde que en
outubro do 2018, exactamente o día 17, a empresa anunciara aos cadros de persoal de
Coruña -e tamén de Avilés- a súa intención de pechar as instalacións da empresa.
Con posterioridade 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. Entre elas, desde o goberno central asegurouse
reiteradamente que se impulsaría un Estatuto específico para as empresas
electrointensivas. Porén, este foi demorando e o seu primeiro borrador defraudou as
expectativas e no momento de se asinar esta iniciativa aínda non se coñece a súa
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concreción final.
Neste período preveuse tamén a edición dunha nova poxa de interrompibilidade
para o mes de xuño. Diante das alarmas pola presunta imposibilidade de que as plantas
de Alcoa puideran concorrer, finalmente o Ministerio de Reyes Maroto desmentía a Red
Eléctrica de España e afirmaba que Alcoa si podería concorrer xa que deixara de prestar
a interrompibilidade por unha circunstancia excepcional. Porén, finalmente en maio vén
1
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de saír pública a Orde que regula a próxima poxa e todo parece confirmar que a fábrica
da Coruña está excluída.
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.
Máis aínda, as mudanzas introducidas na concreción desta nova poxa botan de
novo inquedanza e inestabilidade sobre todo o sector, podendo traer consecuencias
graves sobre a industria do noso país. Coa orde publicada no BOE, a Resolución de 24
de maio de 2019, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproba o calendario e
as características do procedemento competitivo de poxas para a asignación do servizo
de xestión da demanda de interrompibilidade regulado na Orde IET/2013/2013, de 31
de outubro para o período entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2019, entre outras
medidas confírmase un cambio relevante: os bloques de 40 MW subastados serán como
moito 16 cando na anterior poxa foron adxudicados 21. Ademais, o prezo de saída será
máis baixo.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
REXISTRORkkY8QWOy6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a:
1. Demandar do goberno central a inclusión de Alcoa na poxa de
interrompibilidade do vindeiro mes de xuño co obxectivo de dar meirande estabilidade
aos posíbeis compradores interesados na planta.
2
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2. Desenvolver, a través dos seus instrumentos, un informe de avaliación dos
resultados para a industria electrointensiva galega da aplicación da Orde
IET/2013/2013, de 31 de outubro para o período entre o 1 de xullo e o 31 de decembro
de 2019 e avaliar co sector a necesidade, se a houber, de remitir propostas ao respecto
para o goberno central de cara a futuras mudanzas.
3. Defender a mudanza do o actual sistema de poxas por un sistema de tarifa
industrial que sexa estábel no tempo e con variacións predicíbeis para a subministración
da industria electrointensiva, que se poderá acoller sempre e cando cumpran as
condicións de mantemento do emprego e presentación e cumprimento dun Plan de
desenvolvemento industrial vinculado á modernización dos sistemas produtivos.”

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 17:08:33

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2019 17:08:39

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2019 17:08:40

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 17:08:42

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2019 17:08:43
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista son varias xa as iniciativas rexistradas
en relación á recuperación do número de permisos de marisqueo a pé en Galicia,
especialmente, no que se refire aos relativos a permisos ás mulleres, xa que estes
veñen sufrindo desde que Feijóo goberna na Xunta, unha redución dun terzo
deles. A última foi no mes de maio deste ano, e na iniciativa solicitábase un plan
específico para a recuperación dos permisos. O dito plan debería estar orientado
ao sector feminino.
O PP non apoiou esta iniciativa, e presentou unha emenda na que instaba ao
Goberno galego a “levar a cabo a implementación do Plan de acción do
marisqueo Galicia 2030”. En relación a este plan, resulta canto menos curioso
que o mesmo non se atopa en ningunha publicación da Xunta de Galicia, polo
que non comprendemos como é posible que o Goberno galego presente a
implementación dun plan, que a día de hoxe non semella estar elaborado. Sería
conveniente coñecer, polo tanto, o seu contido, e tamén diversos aspectos, tales
como os principios nos que se basea, os obxectivos concretos que se perseguen e
os indicadores que se utilizarían para valorar o seu grao de consecución. Outro
aspecto a considerar deberá ser a cronoloxía na implementación do dito plan, así
como o número de permisos de marisqueo que se pretende recuperar cada ano, e
cantos destes corresponderán a mulleres, xa que, este é o colectivo máis
prexudicado nos últimos anos.
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Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a poñer a disposición dos
distintos grupos parlamentarios o Plan de acción do marisqueo Galicia 2030, ao
que se referiu na emenda rexistrada co número 50167, en data 27/05/2019, e
sometelo a debate na Comisión 8ª.
Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019
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Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 29/05/2019 17:32:31
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas María Antón Vilasánchez, Paula Prado del Río, Martín
Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Diego Calvo Pouso, Jacobo Moreira
Ferro, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor López e
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esta Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en pleno.

Exposición de motivos:
Nos últimos anos tense avanzado de xeito notable na mellora e na modernización das
infraestruturas ferroviarias interiores na nosa Comunidade, sendo o exemplo máis
paradigmático a posta en marcha, en abril de 2015, do Eixe Atlántico ferroviario, que
permitiu achegar cidades galegas e reducir tempos de viaxe, beneficiando a centos de
cidadáns que cada día empregan este medio de transporte para ir traballar ou estudar.
Tamén, nos últimos anos o Goberno de España presidido por Mariano Rajoy veu
traballando intensamente co obxectivo de que as obras da alta velocidade entre Galicia
e Madrid estivesen culminadas a finais de 2019. Un compromiso que o novo presidente
do Executivo estatal, Pedro Sánchez, no encontro mantido co presidente da Xunta no
en xullo de 2018, veu confirmar: ratificando o compromiso do Goberno anterior de
rematar as obra do AVE a Galicia a finais de 2019.
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Paralelamente, é coñecida a aposta que está a realizar o Goberno galego pola
intermodalidade entre os distintos modos de transporte, coordinando as actuacións
necesarias entre as distintas administracións implicadas para facer realidade as
estacións intermodais nas principais cidades galegas.
No caso concreto de Santiago de Compostela, a Xunta xa ten iniciado as obras da
terminal de autobuses integrada na estación intermodal, unha infraestrutura clave para
a conexión transversal entre as terminais de autobús e de ferrocarril, facendo máis
áxiles e doados os desprazamentos dos usuarios. Esta estación intermodal permitirá
que a capital de Galicia estea preparada para a chegada do AVE e suporá un novo
paso para reforzar a competitividade da cidade e de toda a súa área de influencia, xa
que con esta infraestrutura Santiago contará cunha única estación onde confluirán os
servizos de autobús, ferrocarril e taxi.
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Desde este grupo parlamentario consideramos que para aproveitar ao máximo os
beneficios que suporá a culminación do AVE entre Galicia e a Meseta; para sacar a
maior rendibilidade do Eixe Atlántico; e para aproveitar ao máximo as potencialidades
que ofrece a nova estación intermodal que se está a executar en Santiago, é preciso
avanzar na conexión ferroviaria cara ao aeroporto de Lavacolla, sendo este o único
aeroporto galego no que esta conexión é viable desde o punto de vista técnico.
A conexión ferroviaria a Lavacolla, ademais de conectar o aeroporto da capital de
Galicia co Eixe Atlántico, permitiría que Santiago contase cunha estación intermodal
global, na que terían cabida todos os servizos de transporte: autobús, tren, taxi e a
nova lanzadeira ferroviaria cara ao aeroporto.
Desde este grupo parlamentario cremos que é o momento acaído para comezar a
avanzar nesta nova conexión ferroviaria con Lavacolla e é por iso que os deputados e
deputadas asinantes presentamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate
en pleno:

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1.- Dirixirse ao Ministerio de Fomento para que, como administración titular das
competencias en materia ferroviaria, inicie a redacción do estudo informativo dun novo
acceso ferroviario que, desde a futura estación intermodal de Santiago, conecte o Eixe
Atlántico co aeroporto da capital de Galicia.
2.- Instar ao Ministerio de Fomento a que, para levar a cabo a construción da terminal
ferroviaria de Lavacolla, avalíe a posibilidade de empregar os terreos da antiga terminal
aeroportuaria, dándolle así utilidade.
3.- Mentres non estea á disposición dos usuarios este novo servizo, manter os actuais
autobuses lanzadeira que comunican a estación de ferrocarril co aeroporto”.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019.
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e
Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa
as medidas a tomar diante da folga do persoal da empresa Babcock MCS,
concesionaria de servizos por parte da Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O persoal da principal concesionaria do servizo de helicópteros, Babcock
MCS que forma parte da compañía británica Babcock Internacional Group,
antiga INAER, iniciaron o venres 17 de maio unha folga, con calendario de paros
ao longo do resto do mes de maio e tamén en xuño e xullo.
Esta protesta ven motivada pola pretensión da empresa de levar a cabo
unha modificación substancial das condicións laborais consistente en aplicar uns
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recortes salariais de entre un 13 e un 30%, a pesares de ter anunciado beneficios
millonarios.
@s traballadores/as non aceptan esta redución, e pola contra denuncian
unha precarización progresiva do servizo, recorte do cadro de persoal en talleres
e tripulacións, ou a falta de stock en pezas de reposto, o que ocasiona dilacións
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nas pretensións. Aumento de carga de traballo e eliminación de dereitos
adquiridos.
A Consellería do Mar ten subscrito coa empresa Babcock Mission Critical
Services España, S.A.U. un contrato administrativo de servizos de operación e
mantemento de dous helicópteros para a prestación do servizo de salvamento
marítimo de Galicia desde o 31 de outubro de 2017. Ao mesmo tempo a dita
compañía tamén vén prestando os seus servizos á Consellería do Medio Rural a
través dos contratos de servizo integrado de helicópteros e brigadas con destino á
prevención e defensa contra incendios forestais; do servizo integrado dun
helicóptero e técnicos coordinadores con destino á prevención, vixilancia e
coordinación de medios aéreos de defensa contra incendios forestais; e o servizo
integrado de helicópteros, técnicos coordinadores e técnicos analistas con destino
á prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos de defensa contra
incendios forestais.

A situación denunciada pode repercutir directamente na seguridade das
operacións que teñen que realizar e na calidade do servizo, polo que debe ser
obxecto de ocupación por parte da Xunta de Galiza, por esta razón o Grupo
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Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a realizar as accións de
mediación precisas entre a empresa Babcock MCS, concesionaria de servizos
por parte da Xunta de Galiza, e @s traballadores/as para solucionar o conflito
2
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laboral de xeito que se garantan os seus dereitos laborais e evitar repercusión na
calidade do servizo que teñen que prestar.”

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Flora
Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o
seu debate na Comisión 8.ª
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Baixo o suxerinte nome de economía azul, a UE e os poderes económicos
ocultan un novo risco para o mar e a nosa pesca, a economía azul proxecta
observar os nosos mares como fonte de recursos económicos a través da
explotación dos seus fondos, poñendo en segundo lugar e con carácter
subsidiario a pesca fronte a outras actividades como a mineira.

Si hoxe temos problemas para garantir a sustentabilidade da nosa pesca, sobre
todo da que está en mans de estruturas industrias interesadas no beneficio
inmediato, a nova cultura da explotación económica dos océanos supón un risco
non so para o futuro dos nosos pescadores, se non para o futuro do planeta e o
seu medio ambiente.

A explotación mineira xa está a xerar enormes problemas de sustentabilidade en
terra, como para introducir a variable da dificultade do control do espazo mariño,
tanto polo espazo, a complexidade ou a súa gobernanza, compre polo tanto evitar
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este desenvolvemento incontrolado establecendo mecanismos de control que
impidan excesos irrecuperables.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 8.ª
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a defender a necesidade de
elaborar mecanismos de protección dos fondos mariños de Galicia co obxectivo
de evitar a súa explotación incontrolada para a obtención de recursos mineiros
que poidan poñer en risco a nosa pesca e sustentabilidade medioambiental.
Santiago de Compostela, 24 de maio de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 24/05/2019 11:49:39
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Paula Quinteiro Araújo na data 24/05/2019 11:49:47

Luis Villares Naveira na data 24/05/2019 11:50:00
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Paula
Quinteiro Araujo e dos seus deputados Antón Sánchez García e Davide
Rodríguez Estévez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 7.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A Enquisa de Fecundidade do Instituto Nacional de Estatística alertou fai pouco
de que Galicia é o territorio do Estado coa porcentaxe máis pequena de mulleres
menores de 30 anos que deciden ter fillos, o 6,5%, case a metade da media de
España.

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

No rural, hai aínda menos mulleres que decidan ter fillos, en gran medida porque
moitas delas prefiren trasladarse a zonas máis urbanas antes de formar unha
familia.
Segundo o estudo “Caracterizacións das migracións do rural galego”, escrito por
Rocío Toxo Asorei e Ana Isabel García-Arias, o 88% das mulleres entre 25 e 29
anos que residen en zonas con escasa densidade poboacional deciden emigrar
cara espazos máis urbanos, fronte ao 64% dos homes. Fano, sobre todo, para ter
un mellor acceso aos servizos públicos, como os colexios e os hospitais.

Así, os datos demostran que, en contra do que leva tempo defendendo o Partido
Popular, esta non é a lexislatura do rural. Non o pode ser mentres non se teña en
conta ás mulleres que o habitan.

Ao expulsar ás mulleres do rural, a Xunta de Galicia contribúe a baleirar aínda
máis o noso territorio.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte
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Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7.ª

O

Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar unha estratexia

específica para dotar das infraestruturas, equipamentos e servizos necesarios o
rural galego para facilitar que as persoas que así o desexen poidan facer as súas
vidas no rural galego, atendendo especificamente a situación das mulleres.
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Santiago de Compostela, 28 de maio de 2019.

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Davide Rodríguez Estévez
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.
Antón Sánchez García
Deputado e Voceiro S. do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 28/05/2019 12:42:27

Antón Sánchez García na data 28/05/2019 12:42:36
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David Rodríguez Estévez na data 28/05/2019 12:42:42
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Paula
Quinteiro Araujo e Flora Miranda Pena e a través do seu voceiro, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A toniña –que é o cetáceo de menor tamaño do Hemisferio Norte– afronta o risco
de desaparecer das costas galegas, razón pola cal está recollida como especie
vulnerable no Catálogo de Especies Ameazadas regulado polo Decreto 88/2007.
Porén, semella que a Xunta de Galicia iso non lle importa demasiado. Cada ano,
a toniña está máis preto da extinción e Goberno galego non fai nada para
remedialo.

Segundo unha tese doutoral que vén de ser defendida na Universidade de Aveiro,
“Galicia parece ser unha das zonas clave na Península Ibérica, xunto
probablemente co Golfo de Cádiz” para a continuidade da especie, xa que conta
con “catro localizacións cunha particular presenza de toniñas”, a saber: Punta
Candieira, en Cedeira; os cabos de Vilán, en Camariñas, e Touriñán, en Muxía;
Punta dos Remedios, en Lira; e Faro de Corrubedo.
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O estudo analizou, entre outras cuestións, os datos de exemplares varados que
foron recollidos entre 1990 e 2013 pola Coordinadora para o Estudo dos
Mamíferos Mariños (CEMMA) en Galicia e do 2000 ao 2013 pola Sociedade
Portuguesa de Vida Salvagem. Contabilizou un total de 424 toniñas varadas. No
33,4% das toniñas observáronse signos de captura accidental, que, segundo a
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tese, é “unha das principais ameazas para os pequenos cetáceos, especialmente
toniñas, e é preocupante nunha zona de gran presión pesqueira como a
noroccidental peninsular”.

Ademais da captura accidental, as toniñas sofren outros impactos prexudiciais
relacionados coa actividade humana. Segundo unha investigación elaborada polo
Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI) do Grove, o tráfico mariño de
embarcacións afecta negativamente á supervivencia do cetáceo, algo que explica,
en parte, a diminución do seu número nas costas galegas.

Así as cousas, a Comisión Baleeira Internacional e o Consello Internacional para
a Exploración do Mar solicitan que se leven a cabo estudos –coordinados entre
Galicia e Portugal– que permitan coñecer a estrutura poboacional da toniña co
obxecto de protexer á especie.

Por todo o dito o Grupo Parlamentario de en Marea formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8.ª

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
 Asumir as demandas da Comisión Baleeira Internacional e do Consello
Internacional para a Exploración do Mar e elaborar estudos coordinados
entre Galicia e Portugal que permitan coñecer a estrutura poboacional da
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toniña.
 Adoptar medidas para protexer as toniñas baseadas en ditos estudos.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2019.
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Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Flora Miranda Pena
Deputadas do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 28/05/2019 13:20:10

Flora María Miranda Pena na data 28/05/2019 13:20:17
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Luis Villares Naveira na data 28/05/2019 13:20:23
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Paula
Quinteiro Araujo e Flora Miranda Pena e a través do seu voceiro, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O Tribunal Xuperior de Xustiza de Galicia ven de desestimar o recurso
interposto por ANFACO contra a instrución de maio de 2018 polo que se instaba
os operadores do sector do mexillón a que retirasen calquera mención a Galicia
cando o ingrediente principal non estivese amparado pola DOP.

Esta resolución xudicial ven a incidir no que levamos demandado dende fai
tempo, a necesidade de evitar que nas liñas de venda de calquera lugar do
mundo, tamén en Galicia, existan produtos que faga referencia á súa orixe galega
se este no está dentro da DOP.

Ante a reacción que vimos de coñecer por parte de ANFACO da resolución
xudicial, parece evidente que non van asumir a resolución e tratan de gañar
tempo e continuar permitindo que se evite o prexuízo aos consumidores derivado
da situación actual.
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Compartimos a posición que a Xunta trasladou ao TSXG de que a posición
voluntaria e libre de non incluírse da DOP de determinadas empresas, non pode
excluír o cumprimento da normativa e, polo tanto, sendo libres para tomar esa
decisión, deben coñecer que iso implica non facer ningunha referencia a Galicia
na etiquetaxe dos produtos.
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Entendemos que é o momento de tomar unha posición proactiva por parte da
Xunta de forma que se controle esta situación, evitando que estas empresas
continúen situando a referencia a Galicia na etiquetaxe dos seus produtos.

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

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a iniciar unha campaña,
suficientemente dotada de medios e orzamento, de control do cumprimento da
resolución do TSXG que insta aos operadores do sector do mexillón evitar
calquera mención a Galicia cando o ingrediente non este amparado pola DOP
Mexillón de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 28/05/2019 13:58:47

Flora María Miranda Pena na data 28/05/2019 13:58:55

162225

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
REXISTROBr2PCa6JL4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Villares Naveira na data 28/05/2019 13:59:02
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Julia
Torregrosa Sañudo e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 5.ª.

Exposición de motivos

Unha investigación publicada na revista académica Gaceta Sanitaria, titulada
“Salud mental en España y diferencias por sexo y por comunidades autónomas”,
vén de alertar de que Galicia é a comunidade do Estado na que máis
tranquilizantes se prescriben e se consumen.

Segundo o artigo, en España prescríbense tranquilizantes ao 9,2% da poboación;
en Galicia, prescríbense ao 20,1% da cidadanía. As mulleres son as que, con
diferencia, máis consumen este tipo de psicofármacos. O 26% delas consume
tranquilizantes, fronte ao 12,6% dos homes.

No caso dos antidepresivos, Galicia é a segunda comunidade que máis consume,
só por detrás de Asturias. O 15% das mulleres galegas consume antidepresivos.
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No caso dos homes, a porcentaxe descende ata o 6,9%. A media global do Estado
é do 3,6%.

Galicia está tamén á cabeza da mala saúde autopercibida. O 40% dos homes
percíbense con mala saúde, porcentaxe que se incrementa ata o 50,3% no caso
das mulleres. A media do Estado é do 33,6%.
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Temos boas razóns para pensar que gran parte do consumo de psicofármacos se
debe ao estrés xerado pola precariedade das condicións laborais. O emprego xa
non garante nin tan sequera deixar atrás a pobreza; moito menos que se poida
construír un proxecto de vida a medio e longo prazo. A inseguridade que isto
provoca está enfermando aos traballadores, causándolles estrés e facendo crónica
a súa ansiedade.

Por esta razón, o ano pasado o Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea presentou unha iniciativa no Congreso para
que, entre outras cousas, se modificara o cadro de enfermidades profesionais
recoñecidas pola Seguridade Social e se engadira ao mesmo as enfermidades
profesionais ligadas ao estrés e ao acoso laboral.

A iniciativa estatal, que foi aprobada, é necesaria, pero non suficiente. Dende as
administracións autonómicas tamén se deben adoptar medidas para acabar co
estrés patolóxico e a ansiedade que provoca o traballo precario.

A Xunta de Galicia debe adoptar con urxencia medidas contundentes para
identificar o grado de estrés ao que están sometidos os traballadores e
traballadoras da nosa comunidade, e loitar contra el.

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

162228

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar un informe que permita
avaliar o nivel de estrés e ansiedade que soportan os traballadores e traballadoras
da nosa comunidade, así como un plan para combatelo.
Santiago de Compostela, 28 de maio de 2019.

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 28/05/2019 14:02:02
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Luis Villares Naveira na data 28/05/2019 14:02:14
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Julia
Torregrosa Sañudo ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 2.ª.

Exposición de motivos

A pasada lexislatura, Unidas Podemos negociou a favor de que o Goberno do
Estado permitira aos concellos limitar as subidas do aluguer, pero o partido
Socialista decidiu non asumir a medida.
Agora é a Francia de Emmanuel Macron –político nada sospeitoso de ser un
comunista antisistema– a que vai apostar por poñerlle un teito aos
arrendamentos. As cidades que o desexen, poderán limitar as subidas do aluguer
a un 20% sobre o prezo medio da zona. Ademais, os concellos terán
competencias para sancionar aos propietarios que incumpran a lei con ata 15.000
euros de multa.

A medida non é nova. No ano 2015 aprobouse a Lei Alur, que regulaba os prezos
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do aluguer. A regulación establecía un prezo de referencia anual para o metro
cadrado que o propietario non podía superar por enriba dun 20% nin reducir por
debaixo dun 30%. En dous anos de aplicación da lei, os prezos moderáronse ata o
punto de subir menos que a inflación.

162230

España e, dende logo, Galicia, necesitan que o Estado aprobe unha lei semellante
con urxencia. Dende o ano 2016, o importe mensual dos contratos creceu máis
dun 31% na Coruña, máis dun 27% en Vigo, máis dun 15% en Santiago e máis
dun 21% en Pontevedra, dificultando o acceso de moita xente a unha vivenda, xa
que non pode nin pagar unha hipoteca nin arrendar un piso en condicións.

A situación da vivenda en Galicia é insostible e cómpre que a Xunta de Galicia, o
Goberno do Estado e os Concellos do país se coordinen para acadar unha
solución inmediata; solución que, sen ningunha dúbida, pasará pola limitación do
prezo dos alugueres.

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

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a esixir ao Goberno do Estado que
permita aos concellos limitar o prezo dos alugueres.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2019.

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Deputada do G.P. de En Marea.
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Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea
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Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 28/05/2019 16:50:51
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Luis Villares Naveira na data 28/05/2019 16:51:04
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez
Martínez e María Luisa Pierres López, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
En Galicia temos unha Lei de caza, a Lei 13/2013, do 23 de decembro, e que
entrou en vigor no mes de xaneiro de 2014.
Esta lei non contén ningunha disposición que habilite ao Consello da Xunta de
Galicia para ditar algún tipo de normativa de desenvolvemento nun prazo
determinado, cando a realidade é que a lei se remite a un futuro regulamento de
caza en ata 25 veces (en concreto, nos artigos 12, 15, 20, 25, 26, 29, 37, 40, 41,
42, 44, 46, 49, 50, 58, 59, 61, 63, 70, 76, 77, 78, 79, 85 e a disposición transitoria
4ª). Mais o certo é que teñen pasado xa 6 anos e nada se sabe do regulamento de
desenvolvemento posterior á dita lei, polo que é preciso seguir a aplicar o
regulamento do ano 2001 (decreto 284/2001, de 11 de outubro), cos
anacronismos correspondentes.
O anterior significa que non hai control nin regulación específica para algunhas
cuestións relativas aos tecores, á cesión de dereitos cinexéticos, aos terreos
cinexéticos, á ordenación das explotacións cinexéticas e non cinexéticas, ás zonas
de seguridade, aos plans de ordenación cinexética, ás licenzas, á seguridade nas
cacerías, aos gardas de caza, ás infraccións ou aos comités de caza, cando menos.
Cómpre o desenvolvemento da lei.

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
REXISTROaBvh2lsat8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a desenvolver
regulamentariamente, antes de que remate o ano 2019, a Lei de caza, 13/2013 do
23 de decembro, e abrir ao efecto un procedemento aberto e participativo de cara
a ese desenvolvemento.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2019 12:26:15
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 29/05/2019 12:26:20
María Luisa Pierres López na data 29/05/2019 12:26:27
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/05/2019 12:26:31
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Manuel
Lago Peñas e da súa deputada Julia Torregrosa Sañudo, ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 3.ª.

Exposición de motivos
O IGE vén de publicar o Informe sobre Comercio Exterior que fai referencia ao
primeiro trimestre do ano 2019. Os datos que amosa dito informe supoñen un
importante punto de inflexión con respecto aos últimos anos.
Durante os meses de Xaneiro a Marzo, as exportacións galegas acadaron os
5.155 millóns de euros mentres que as importacións supuxeron un total de 5.025
millóns de euros. Aínda que se rexistra un superávit comercial, existe un aspecto
clave que cómpre poñer de manifesto: o volume de exportacións do primeiro
trimestre reduciuse nun 9,5% con respecto ao mesmo período do ano anterior,
mentres que as importacións ascenderon nun 14,3%.
Pola contra, no conxunto de España, as exportacións mantivéronse no mesmo
nivel do mesmo período do ano anterior, mentres que as importacións soamente
supuxeron un incremento do 3,2%.
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Deste xeito Galicia, sen ter en conta a Ceuta e Melilla, convértese na segunda
Comunidade Autónoma co maior descenso das exportacións e na primeira, co
maior incremento das importacións. Así pois, e tendo en conta o comercio
exterior de Galicia durante os últimos, estes datos publicados resultan ser moi
preocupantes xa que supoñen un importante punto de inflexión.

162235

Resulta certo que durante os últimos meses estase producindo un importante
axuste das tarifas arancelarias a nivel mundial, pero tamén é certo que este
conflito involucra principalmente aos EEUU e a China. No caso das exportacións
galegas estas diríxense na súa gran maioría á UE, polo que o gran descenso que
se observa nas exportacións galegas non estaría xustificado polos cambios dados
nas tarifas arancelarias.
Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a levar a cabo un estudo
onde se analice o impacto no comercio exterior de Galicia dos posibles
cambios que se promovan nas tarifas arancelarias e na normativa do
comercio internacional.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 29/05/2019 12:55:46

Julia Torregrosa Sañudo na data 29/05/2019 12:56:03
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Luis Villares Naveira na data 29/05/2019 13:02:03
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Coa Resolución do 24 de maio publicada no Boletín Oficial do Estado 24 o 27
de maio de 2019, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproba o calendario e
as características do procedemento competitivo de poxas para a asignación do servizo
de xestión da demanda de interrompibilidade regulado na Orde IET/2013/2013, de 31
de outubro para o período entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2019, entre outras
medidas confírmase un cambio relevante: os bloques de 40 MW subastados serán como
moito 16 cando na anterior poxa foron adxudicados 21. Ademais, o prezo de saída será
máis baixo.
Hai que recordar varias cuestións. Dunha banda, o sistema de interrompibilidade
vén sufrindo nos dous últimos anos diferentes modificacións do seu desenvolvemento
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de cara a adaptarse ás esixencias do marco europeo. As modificacións da anterior
regulación do mecanismo competitivo de asignación do servizo de xestión da demanda
de interrompibilidade ten espertado as alertas na industria electrointensiva.
Doutra banda, respecto da situación en 2019 cómpre recordar a concreta de
Alcoa e que diante das alarmas pola presunta imposibilidade de que as plantas de Alcoa
1
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Parlamento de Galiza
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puideran concorrer, finalmente o Ministerio de Reyes Maroto desmentía a Red Eléctrica
de España e afirmaba que Alcoa si podería concorrer xa que deixara de prestar a
interrompibilidade por unha circunstancia excepcional.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 6ª:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a:
1. Desenvolver, a través dos seus instrumentos, un informe de avaliación dos
resultados para a industria electrointensiva galega da aplicación da Orde
IET/2013/2013, de 31 de outubro para o período entre o 1 de xullo e o 31 de decembro
de 2019 e avaliar co sector a necesidade, se a houber, de remitir propostas ao respecto
para o goberno central de cara a futuras mudanzas.
2. Defender a mudanza do o actual sistema de poxas por un sistema de tarifa
industrial que sexa estábel no tempo e con variacións predicíbeis para a subministración
da industria electrointensiva, que se poderá acoller sempre e cando cumpran as
condicións de mantemento do emprego e presentación e cumprimento dun Plan de
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desenvolvemento industrial vinculado á modernización dos sistemas produtivos.”

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 13:41:43

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2019 13:41:49

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2019 13:41:50

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 13:41:51

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2019 13:41:52
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2019 13:41:53

3

162240

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O circunvalación de Carballo é unha demanda histórica do concello de Carballo,
da comarca de Bergantiños e do tecido social e empresarial da comarca. Trátase dunha
infraestrutura vital para mellorar a mobilidade, a conectividade e a competitividade
desta área, pois permitiría desviar do casco urbano o tráfico de paso mellorando a
calidade de vida e a seguranza viaria, e tamén mellorar a conexión dos parques
empresariais de Bértoa e A Laracha.
Despois de máis de 20 anos de proxectos, logo de acordos unánimes da
corporación de Carballo, a Xunta de Galiza segue sen acometer a construción desta
infraestrutura. Se ben esta obra foi incluída no Plan Move do ano 2010, a realidade é
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que pasados 9 anos segue sen aprobarse e executarse.
No mes de marzo de 2018 o alcalde de Carballo reuniuse co presidente da Xunta
de Galiza para reclamar a aprobación deste proxecto así como outras obras que son
demandas históricas deste concello. Pasados máis de 15 meses da reunión, o goberno
galego non deu ningún paso adiante para facela realidade.

1
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O pasado 18 de maio, nun mitin electoral en Carballo, o presidente da Xunta
comunicoulle ao candidato do PP ás municipais que se era alcalde falarían da
circunvalación. Mais alá da utilización partidista da presidencia da Xunta que destilan
estas palabras, o BNG entende que é o momento de falar da circunvalación e de facelo
co alcalde de Carballo elixido pola cidadanía nas urnas o pasado 26 de maio. E sobre
todo é o momento de aprobar o proxecto e planificar a súa construción dotando os
orzamentos necesarios para facela realidade.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a aprobar no segundo semestre de 2019 o
proxecto da circunvalación de Carballo co obxecto de iniciar as obras no ano 2020.”

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2019 14:08:52
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Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 14:09:03
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, Luís Manuel Álvarez
Martínez e Patricia Vilán Lorenzo, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
A calidade é a propiedade ou conxunto de propiedades inherente a algo, que
permite xulgar o seu valor, e que permite comparala con calquera outra da súa
mesma especie.
Para o historiador e crítico da arquitectura Willian Curtis “a arquitectura de
calidade está intimamente ligada ao diálogo coa sociedade co contexto urbano –
en sentido físico – e a iconografía da cidade.”
Nun contexto no que ten diminuído a obra pública, ábrese un momento idóneo
para reflexionar sobre este concepto co obxectivo de mellorar a calidade xeral da
arquitectura.
Aínda hoxe as persoas usuarias descoñecen as calidades a valorar nunha
edificación, máxime se falamos do ámbito residencial, tan agredido e pouco
coidado durante anos no territorio galego.
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Galicia conta con persoas expertas suficientes para poder valorar en todo caso as
condicións de calidade arquitectónica que lle da a unha edificación un valor
engadido. Ése que no futuro a convirte en moitos casos en patrimonio susceptible
de seren conservado e protexido. Ter en conta a imitación do tradicional, ou a
idade como único valor que outorga calidade a unha edificación é negar a
posibilidade de aportar arquitecturas que nun futuro podan converterse tamén en
patrimonio
A día de hoxe, contamos con edificacións modernas e contemporáneas
recoñecidas internacionalmente, non só en ámbitos urbanos senón incluso en
contornos rurais. Moitas delas non empregan materiais ou volumetrías
tradicionais, e sen embargo conseguen a súa integración na paisaxe e contornos.
Sen embargo a normativa actual e moitos dos planeamentos municipais,
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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antepoñen o valor da preexistencia, moitas veces sen valor, e desdeñan a
contemporaneidade, aínda que a súa linguaxe recolla as proporcións, o equilibrio
e os principios da tradicional, e os reinterprete afastándose do mero mimetismo
tipolóxico.
A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia xa contempla a calidade
arquitectónica, contemplándoa en dous dos seus artigos:
Art. 24 Réxime e condicións de edificación no solo de núcleo rural
No seu punto 7: as novas edificacións que se pretendan situar nos núcleos rurais
tradicionais identificaranse coas características propias do lugar e estarán
encamiñadas a consolidar a trama rural existente. Todas elas cumprirán as
seguintes condicións:
As características tipolóxicas, estéticas e construtivas e os materiais, as cores e os
acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construcións tradicionais do
asentamento, sen prexuízo doutras propostas que se xustifiquen pola súa calidade
arquitectónica.
Artigo 39. Condicións xerais das edificacións no solo rústico
No seu punto apartado c) Cumprir as seguintes condicións de edificación:
– As características tipolóxicas, estéticas e construtivas e os materiais, as cores e
os acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construcións do contorno, sen
prexuízo doutras propostas que se xustifiquen pola súa calidade arquitectónica.
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Pero estes artigos, non atopan unha aplicación práctica, porque non existe a día de
hoxe un procedemento que permita ás persoas promotoras xustificar a calidade
arquitectónica das súas edificacións.
A situación é tan incomprensible, e tan contraria a unha mellor paisaxe, que a día
de hoxe a falta de calidade arquitectónica dunha vivenda non a discute ninguén,
sempre que asuma unha cor, un material e un volume, pero a calidade
extraordinaria parece ser algo que se rexeita como un problema a evitar.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a poñer en marcha, no prazo
máximo de catro meses, un procedemento que permita valorar a calidade
arquitectónica de todas aquelas edificacións que afectadas polos artigos 24 e 39
da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia queiran obter a
excepcionalidade de cumprimento das condicións especiais xenéricas que lle son
de aplicación.
Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019
Asdo.: María Luisa Pierres López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2019 16:33:28
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, Noela Blanco
Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde
Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Exposición de motivos
Dentro do VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades
entre mulleres e homes 2017-2020, se define como Área Estratéxica 5 a
“Igualdade na calidade de vida e benestar”. O obxectivo estratéxico desta área é
“reforzar a perspectiva de xénero nos diferentes ámbitos co fin de contribuír á
mellora da calidade de vida, da saúde e ao benestar integral da poboación
feminina, así como á eliminación das desigualdades entre mulleres e homes en
ámbitos como a cultura, o deporte, os medios de comunicación e na sociedade en
xeral.”
E os obxectivos específicos son:
5.1 Desenvolver políticas de saúde con enfoque de xénero que atendan á
diversidade das mulleres e ás especificidades de todo o seu ciclo vital.
5.2. Potenciar os recursos de atención e apoio para garantir unha asistencia
integral ás mulleres embarazadas ao longo de todo o ciclo da maternidade
(embarazo, preparto, posparto, lactación e crianza) adaptada á súas
características.
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5.3 Fomentar estilos de vida que contribúan ao benestar físico, emocional e social
das mulleres desde unha perspectiva de participación activa no seu autocoidado.
5.4 Promover a especialización e a diversificación dos recursos públicos para
facilitar unha resposta de calidade ás necesidades das mulleres, en especial das
que se atopan en situación de maior dificultade.
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5.5 Contribuír ao desenvolvemento sustentable mediante a incorporación da
perspectiva de xénero ás políticas medioambientais, de ordenación territorial, de
infraestruturas e de mobilidade.
5.6 Promover a igualdade entre mulleres e homes na actividade deportiva.
5.7 Reforzar o principio de igualdade de xénero no ámbito da cultura e da
produción artística e intelectual.
5.8 Consolidar un modelo social máis equitativo en xénero mediante o impulso
dun estado de opinión favorable á igualdade e a transmisión de imaxes e contidos
igualitarios e plurais nos medios de comunicación e na publicidade.
Como recolle o artigo 13, Capítulo III do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de
febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, “a Xunta de Galicia,
a través dos medios de comunicación de titularidade autonómica e a través
daqueles en que participe ou aos cales subvencione, garantirá, condicionando a
efectividade desta subvención e sen vulnerar a liberdade de expresión e
información, a transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das
funcións das mulleres e dos homes na sociedade (…).”
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Para iso, garantirase, entre outros aspectos, a adopción, mediante a
autorregulación, de códigos de boas prácticas tendentes a transmitir o contido dos
valores constitucionais sobre a igualdade entre homes e mulleres, así como a
utilización non sexista da linguaxe e/ou das imaxes, especialmente no ámbito da
publicidade.
Na cobertura das eleccións municipais do pasado 26 de maio, por poñer un
exemplo chamaba a atención como entre os titulares se puido ler “elixen o
primeiro alcalde para Cerdedo-Cotobade”, un titular que obviaba que unha das
persoas candidatas era unha muller, e acompañado tamén dunha frase que poñía:
“A fusión non convence a todos os veciños”. Chamaba a atención cando
posteriormente a estes titulares se cubría unha noticia que falaba de colexios
electorais máis inclusivos.
A linguaxe empregada non exclusivamente nesta noticia senón habitualmente na
TVG é dunha linguaxe androcestrista e excluínte da muller, o que afonda aínda
máis nas imaxes estereotipadas de homes e mulleres, o que sendo un medio
público é extremadamente preocupante.
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Dado que o compromiso da Xunta de Galicia, está perfectamente expresado, non
só no VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes 2017-2020, senón na propia Lei de igualdade galega e o Plan da
Axenda 2030.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a promover a sinatura, no prazo
máximo de tres meses, dun Pacto galego cos medios de prensa públicos e
privados de ámbito autonómico para implementar unha linguaxe inclusiva en
todas as informacións , que evite alimentar tanto a invisibilización como a imaxe
estereotipada das mulleres, así como unha correcta cobertura e tratamento
especializado das noticias de violencia de xénero e a desestigmatización da
presenza da muller na cobertura das noticias.
Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 29/05/2019 16:54:48
Noela Blanco Rodríguez na data 29/05/2019 16:54:53
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2019 16:55:02
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 29/05/2019 16:55:08
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 29/05/2019 16:55:14

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
REXISTROw2zwCYSyO9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/05/2019 16:55:16

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
162250

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A fábrica de Alcoa na Coruña experimenta unha forte crise desde que en
outubro do 2018, exactamente o día 17, a empresa anunciara aos cadros de persoal de
Coruña -e tamén de Avilés- a súa intención de pechar as instalacións da empresa.
Con posterioridade 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. Entre elas, desde o goberno central asegurouse
reiteradamente que se impulsaría un Estatuto específico para as empresas
electrointensivas. Porén, este foi demorando e o seu primeiro borrador defraudou as
expectativas e no momento de se asinar esta iniciativa aínda non se coñece a súa
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concreción final.
Neste período preveuse tamén a edición dunha nova poxa de interrompibilidade
para o mes de xuño. Diante das alarmas pola presunta imposibilidade de que as plantas
de Alcoa puideran concorrer, finalmente o Ministerio de Reyes Maroto desmentía a Red
Eléctrica de España e afirmaba que Alcoa si podería concorrer xa que deixara de prestar
a interrompibilidade por unha circunstancia excepcional. Porén, finalmente en maio vén
1
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de saír pública a Orde que regula a próxima poxa e todo parece confirmar que a fábrica
da Coruña está excluída.
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.
Máis aínda, as mudanzas introducidas na concreción desta nova poxa botan de
novo inquedanza e inestabilidade sobre todo o sector, podendo traer consecuencias
graves sobre a industria do noso país. Coa orde publicada no BOE, a Resolución de 24
de maio de 2019, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproba o calendario e
as características do procedemento competitivo de poxas para a asignación do servizo
de xestión da demanda de interrompibilidade regulado na Orde IET/2013/2013, de 31
de outubro para o período entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2019, entre outras
medidas confírmase un cambio relevante: os bloques de 40 MW subastados serán como
moito 16 cando na anterior poxa foron adxudicados 21. Ademais, o prezo de saída será
máis baixo.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
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proposición non de lei para debate na Comisión 6ª:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a:
1. Demandar do goberno central a inclusión de Alcoa na poxa de
interrompibilidade do vindeiro mes de xuño co obxectivo de dar meirande estabilidade
aos posíbeis compradores interesados na planta.
2
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2. Desenvolver, a través dos seus instrumentos, un informe de avaliación dos
resultados para a industria electrointensiva galega da aplicación da Orde
IET/2013/2013, de 31 de outubro para o período entre o 1 de xullo e o 31 de decembro
de 2019 e avaliar co sector a necesidade, se a houber, de remitir propostas ao respecto
para o goberno central de cara a futuras mudanzas.
3. Defender a mudanza do o actual sistema de poxas por un sistema de tarifa
industrial que sexa estábel no tempo e con variacións predicíbeis para a subministración
da industria electrointensiva, que se poderá acoller sempre e cando cumpran as
condicións de mantemento do emprego e presentación e cumprimento dun Plan de
desenvolvemento industrial vinculado á modernización dos sistemas produtivos.”

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 17:09:14
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Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 17:09:22
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 8ª.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista son varias xa as iniciativas rexistradas
en relación á recuperación do número de permisos de marisqueo a pé en Galicia,
especialmente, no que se refire aos relativos a permisos ás mulleres, xa que estes
veñen sufrindo desde que Feijóo goberna na Xunta, unha redución dun terzo
deles. A última foi no mes de maio deste ano, e na iniciativa solicitábase un plan
específico para a recuperación dos permisos. O dito plan debería estar orientado
ao sector feminino.
O PP non apoiou esta iniciativa, e presentou unha emenda na que instaba ao
Goberno galego a “levar a cabo a implementación do Plan de acción do
marisqueo Galicia 2030”. En relación a este plan, resulta canto menos curioso
que o mesmo non se atopa en ningunha publicación da Xunta de Galicia, polo
que non comprendemos como é posible que o Goberno galego presente a
implementación dun plan, que a día de hoxe non semella estar elaborado. Sería
conveniente coñecer, polo tanto, o seu contido, e tamén diversos aspectos, tales
como os principios nos que se basea, os obxectivos concretos que se perseguen e
os indicadores que se utilizarían para valorar o seu grao de consecución. Outro
aspecto a considerar deberá ser a cronoloxía na implementación do dito plan, así
como o número de permisos de marisqueo que se pretende recuperar cada ano, e
cantos destes corresponderán a mulleres, xa que, este é o colectivo máis
prexudicado nos últimos anos.
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Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a poñer a disposición dos
distintos grupos parlamentarios o Plan de acción do marisqueo Galicia 2030, ao
que se referiu na emenda rexistrada co número 50167, en data 27/05/2019, e
sometelo a debate na Comisión 8ª.
Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas María Antón Vilasánchez, Paula Prado del Río, Martín
Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Diego Calvo Pouso, Jacobo Moreira
Ferro, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor López e
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esta Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2ª Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.

Exposición de motivos:
Nos últimos anos tense avanzado de xeito notable na mellora e na modernización das
infraestruturas ferroviarias interiores na nosa Comunidade, sendo o exemplo máis
paradigmático a posta en marcha, en abril de 2015, do Eixe Atlántico ferroviario, que
permitiu achegar cidades galegas e reducir tempos de viaxe, beneficiando a centos de
cidadáns que cada día empregan este medio de transporte para ir traballar ou estudar.
Tamén, nos últimos anos o Goberno de España presidido por Mariano Rajoy veu
traballando intensamente co obxectivo de que as obras da alta velocidade entre Galicia
e Madrid estivesen culminadas a finais de 2019. Un compromiso que o novo presidente
do Executivo estatal, Pedro Sánchez, no encontro mantido co presidente da Xunta no
en xullo de 2018, veu confirmar: ratificando o compromiso do Goberno anterior de
rematar as obra do AVE a Galicia a finais de 2019.
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Paralelamente, é coñecida a aposta que está a realizar o Goberno galego pola
intermodalidade entre os distintos modos de transporte, coordinando as actuacións
necesarias entre as distintas administracións implicadas para facer realidade as
estacións intermodais nas principais cidades galegas.
No caso concreto de Santiago de Compostela, a Xunta xa ten iniciado as obras da
terminal de autobuses integrada na estación intermodal, unha infraestrutura clave para
a conexión transversal entre as terminais de autobús e de ferrocarril, facendo máis
áxiles e doados os desprazamentos dos usuarios. Esta estación intermodal permitirá
que a capital de Galicia estea preparada para a chegada do AVE e suporá un novo
paso para reforzar a competitividade da cidade e de toda a súa área de influencia, xa
que con esta infraestrutura Santiago contará cunha única estación onde confluirán os
servizos de autobús, ferrocarril e taxi.

162257

Desde este grupo parlamentario consideramos que para aproveitar ao máximo os
beneficios que suporá a culminación do AVE entre Galicia e a Meseta; para sacar a
maior rendibilidade do Eixe Atlántico; e para aproveitar ao máximo as potencialidades
que ofrece a nova estación intermodal que se está a executar en Santiago, é preciso
avanzar na conexión ferroviaria cara ao aeroporto de Lavacolla, sendo este o único
aeroporto galego no que esta conexión é viable desde o punto de vista técnico.
A conexión ferroviaria a Lavacolla, ademais de conectar o aeroporto da capital de
Galicia co Eixe Atlántico, permitiría que Santiago contase cunha estación intermodal
global, na que terían cabida todos os servizos de transporte: autobús, tren, taxi e a
nova lanzadeira ferroviaria cara ao aeroporto.
Desde este grupo parlamentario cremos que é o momento acaído para comezar a
avanzar nesta nova conexión ferroviaria con Lavacolla e é por iso que os deputados e
deputadas asinantes presentamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate
en Comisión:

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1.- Dirixirse ao Ministerio de Fomento para que, como administración titular das
competencias en materia ferroviaria, inicie a redacción do estudo informativo dun novo
acceso ferroviario que, desde a futura estación intermodal de Santiago, conecte o Eixe
Atlántico co aeroporto da capital de Galicia.
2.- Instar ao Ministerio de Fomento a que, para levar a cabo a construción da terminal
ferroviaria de Lavacolla, avalíe a posibilidade de empregar os terreos da antiga terminal
aeroportuaria, dándolle así utilidade.
3.- Mentres non estea á disposición dos usuarios este novo servizo, manter os actuais
autobuses lanzadeira que comunican a estación de ferrocarril co aeroporto”.
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Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 29/05/2019 17:25:04
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Maria Antón Vilasánchez na data 29/05/2019 17:25:22
Paula Prado Del Río na data 29/05/2019 17:25:29
Martín Fernández Prado na data 29/05/2019 17:25:39
Jaime Castiñeira Broz na data 29/05/2019 17:25:55
Diego Calvo Pouso na data 29/05/2019 17:26:03
Jacobo Moreira Ferro na data 29/05/2019 17:26:14
Marta Novoa Iglesias na data 29/05/2019 17:26:27
María Julia Rodriguez Barreira na data 29/05/2019 17:26:39
Gonzalo Trenor López na data 29/05/2019 17:26:54
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e
Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª,
relativa as medidas a tomar diante da folga do persoal da empresa Babcock
MCS, concesionaria de servizos por parte da Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O persoal da principal concesionaria do servizo de helicópteros, Babcock
MCS que forma parte da compañía británica Babcock Internacional Group,
antiga INAER, iniciaron o venres 17 de maio unha folga, con calendario de paros
ao longo do resto do mes de maio e tamén en xuño e xullo.
Esta protesta ven motivada pola pretensión da empresa de levar a cabo
unha modificación substancial das condicións laborais consistente en aplicar uns
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recortes salariais de entre un 13 e un 30%, a pesares de ter anunciado beneficios
millonarios.
@s traballadores/as non aceptan esta redución, e pola contra denuncian
unha precarización progresiva do servizo, recorte do cadro de persoal en talleres
e tripulacións, ou a falta de stock en pezas de reposto, o que ocasiona dilacións
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nas pretensións. Aumento de carga de traballo e eliminación de dereitos
adquiridos.
A Consellería do Mar ten subscrito coa empresa Babcock Mission Critical
Services España, S.A.U. un contrato administrativo de servizos de operación e
mantemento de dous helicópteros para a prestación do servizo de salvamento
marítimo de Galicia desde o 31 de outubro de 2017. Ao mesmo tempo a dita
compañía tamén vén prestando os seus servizos á Consellería do Medio Rural a
través dos contratos de servizo integrado de helicópteros e brigadas con destino á
prevención e defensa contra incendios forestais; do servizo integrado dun
helicóptero e técnicos coordinadores con destino á prevención, vixilancia e
coordinación de medios aéreos de defensa contra incendios forestais; e o servizo
integrado de helicópteros, técnicos coordinadores e técnicos analistas con destino
á prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos de defensa contra
incendios forestais.
A situación denunciada pode repercutir directamente na seguridade das
operacións que teñen que realizar e na calidade do servizo, polo que debe ser
obxecto de ocupación por parte da Xunta de Galiza, por esta razón o Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte proposición non
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de lei para o seu debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a realizar as accións de
mediación precisas entre a empresa Babcock MCS, concesionaria de servizos
por parte da Xunta de Galiza, e @s traballadores/as para solucionar o conflito
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laboral de xeito que se garantan os seus dereitos laborais e evitar repercusión na
calidade do servizo que teñen que prestar.”

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2019 17:40:50

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2019 17:40:54

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 17:40:55
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG) presenta a
seguinte corrección de erros na Proposición non de lei para o seu debate en Comisión
con número de rexistro 50343.

Onde dí: “para debate na Comisión 5ª”, debe dicir: “para debate na Comisión
8ª”.
Santiago de Compostela, 31 de maio de 2019

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Ana Pontón Mondelo na data 31/05/2019 11:33:28
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Solicitolle, consonte o disposto no artigo 144 do Regulamerito da Cámara1 a
comparecencia a petición propia -ante o Pleno- da conseHeira de
lnfraestruturas e Mobilidade para informar "da planificación da Xunta de cara
a continuáravanzando no reto dunha adecuada xestión do ciclo integral
da auga'.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMEN TE)
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Soilcítolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara, a
comparecencia a petición propia -ante a Comisión 72 Agricultura, Alimentación
Gandaría e Montes- do director xeral de Planificación e Ordenación Forestal,
para informer sobre 'O Anuario de Estatística Forestal de Galicia 2O18'

Santiago de Compostela,
A directora xerat de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Trasládolle escrito do director xeral da Corporación Radio e Televisión de Galicia no que solicita
comparecer perante a Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e
Televisión de Galicia.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Reladóns Institucionais e Parlamentarias
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SOLICITUDE DE COMPARECENCIA

Por medio da presente solicito a comparecencia diante da Comisión Permanente
non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia, aos efectos
de presentar a Memoria de Servizo Público da Corporación RTVG. SA.
correspondentes ao exercicio 2018, en relación co sistema de gobernanza e
rendición de contas establecido la Lei 9/2011, artigos 45 e 48.
Santiago de Compostela, 29 de malo de 2019.
O Director xeral da
Corporación Radio e Televisión de Galicia
cosponacnr.
ruimo zleustess»
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Asdo.: Alfonso Sánchez Izqu erdo

SRA. DIRECTORA XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS.
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E
XUSTIZA
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I

Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea ao abeiro do disposto no artigo 146 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Interpelación.

O contrato de concesión respecto ao Servizo de transporte sanitario urxente
terrestre en Galicia leva dende que se sacou a concurso en cuestión. O modelo
mercantilista polo que aposta a Xunta de Galicia ante un servizo básico como é o
das ambulancias, provoca que non se preste coa calidade que precisa, tal e como
levamos comprobando todo este tempo e como xa se ten denunciado en
diferentes ocasións.
Folgas por falta de actualización dos convenios, presuntas prevaricacións no
concurso e deficiencias estruturais tanto en material como en persoal, afectan a
un servizo de transporte sanitario, que tamén no ámbito aéreo, vese afectado por
múltiples irregularidades.
Foron moitas as iniciativas, propostas e advertencias feitas ao Goberno nesta
materia, dende a proposta de xestión directa ata o desenvolvemento duns pregos
de contratación axeitados que permitan cubrir o servizo coa máxima calidade.
Este ano asistimos a varias promesas por parte de Conselleiro de Sanidade en
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relación a este asunto e a mellora das súas condicións, con todo, na publicación
dos pregos pódese comprobar como se sigue a reducir persoal e primar os
criterios económicos pese a ter demostrado que a pesar de ser legal, non
soluciona as necesidades e non aporta calidade ao servizo.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
INTERPELACIÓN:

162269

-

Por que reducen persoal para as ambulancias de Foz, Monforte e Salnés?

-

Considera o Goberno que este recorte permite dar a mesma calidade
asistencial ás persoas destas zonas?

-

Pese aos antecedentes sobre as consecuencias que ten primar os criterios
económicos sobre os asistenciais, cal é o motivo de seguir a empregar o
mesmo modelo de contratación?

-

Como pensan poñer solución aos conflitos que existen agora mesmo neste
servizo?

-

Cal é o motivo de non estudar a viabilidade de asumir unha xestión directa
e pública do servizo?

Santiago de Compostela, 28 de maio 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, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará
Torres, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Interpelación.

Coa Resolución do 24 de maio publicada no Boletín Oficial do Estado 24
o 27 de maio de 2019, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproba o
calendario e as características do procedemento competitivo de poxas para a
asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade regulado na
Orde IET/2013/2013, de 31 de outubro para o período entre o 1 de xullo e o 31
de decembro de 2019, entre outras medidas confírmase un cambio relevante: os
bloques de 40 MW subastados serán como moito 16 cando na anterior poxa foron
adxudicados 21. Ademais, o prezo de saída será máis baixo.
Hai que recordar varias cuestións. Dunha banda, o sistema de
interrompibilidade vén sufrindo nos dous últimos anos diferentes modificacións
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do seu desenvolvemento de cara a adaptarse ás esixencias do marco europeo. As
modificacións da anterior regulación do mecanismo competitivo de asignación
do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade ten espertado as alertas
na industria electrointensiva.
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Doutra banda, respecto da situación en 2019 cómpre recordar a concreta
de Alcoa e que diante das alarmas pola presunta imposibilidade de que as plantas
de Alcoa puideran concorrer, finalmente o Ministerio de Reyes Maroto
desmentía a Red Eléctrica de España e afirmaba que Alcoa si podería concorrer
xa que deixara de prestar a interrompibilidade por unha circunstancia
excepcional.
É preciso estar vixiantes diante das repercusións para Galiza desta nova
porxa.

Por estes motivos formúlase a seguinte interpelación:
-Que valoración fai o goberno galego do resultado da poxa de
interrompibilidade de xuño para a industria electrointensiva galega?
-Que valoración fai o goberno galego do funcionamento Orde e
concretamente dos bloques e prezos asignados?
-Que repercusións considera o Goberno Galego que se teñen dado na
industria electrointensiva galega cos cambios no sistema de poxa? Como as
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valora?
-Ten avaliado co sector esta última poxa?
-Ten realizado ou demandado o goberno galego algún tipo de
interlocución co goberno do Estado ao respecto? En que termos?
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-Ten realizado a Xunta de Galiza, ao abeiro do INEGA ou dalgún outro
instrumento, unha avaliación do posíbel impacto no momento de coñecérense os
borradores previos?
-Ten presentado a Xunta de Galiza alegacións ou propostas para unha
nova regulación? Cales foron as razóns?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 13:51:15

3

162273

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
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Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2019 13:51:23
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Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Vilán
Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
A calidade é a propiedade ou conxunto de propiedades inherente a algo, que
permite xulgar o seu valor, e que permite comparala con calquera outra da súa
mesma especie.
Para o historiador e crítico da arquitectura Willian Curtis “a arquitectura de
calidade está intimamente ligada ao diálogo coa sociedade co contexto urbano –
en sentido físico – e a iconografía da cidade.”
Nun contexto no que ten diminuído a obra pública, ábrese un momento idóneo
para reflexionar sobre este concepto co obxectivo de mellorar a calidade xeral da
arquitectura.
Aínda hoxe as persoas usuarias descoñecen as calidades a valorar nunha
edificación, máxime se falamos do ámbito residencial, tan agredido e pouco
coidado durante anos no territorio galego.
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Galicia conta con persoas expertas suficientes para poder valorar en todo caso as
condicións de calidade arquitectónica que lle da a unha edificación un valor
engadido. Ése que no futuro a convirte en moitos casos en patrimonio susceptible
de seren conservado e protexido. Ter en conta a imitación do tradicional, ou a
idade como único valor que outorga calidade a unha edificación é negar a
posibilidade de aportar arquitecturas que nun futuro podan converterse tamén en
patrimonio
A día de hoxe, contamos con edificacións modernas e contemporáneas
recoñecidas internacionalmente, non só en ámbitos urbanos senón incluso en
contornos rurais. Moitas delas non empregan materiais ou volumetrías
tradicionais, e sen embargo conseguen a súa integración na paisaxe e contornos.
Sen embargo a normativa actual e moitos dos planeamentos municipais,
antepoñen o valor da preexistencia, moitas veces sen valor, e desdeñan a
contemporaneidade, aínda que a súa linguaxe recolla as proporcións, o equilibrio
e os principios da tradicional, e os reinterprete afastándose do mero mimetismo
tipolóxico.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia xa contempla a calidade
arquitectónica, contemplándoa en dous dos seus artigos:
Art. 24 Réxime e condicións de edificación no solo de núcleo rural
No seu punto 7: as novas edificacións que se pretendan situar nos núcleos rurais
tradicionais identificaranse coas características propias do lugar e estarán
encamiñadas a consolidar a trama rural existente. Todas elas cumprirán as
seguintes condicións:
As características tipolóxicas, estéticas e construtivas e os materiais, as cores e os
acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construcións tradicionais do
asentamento, sen prexuízo doutras propostas que se xustifiquen pola súa calidade
arquitectónica.
Artigo 39. Condicións xerais das edificacións no solo rústico
No seu punto apartado c) Cumprir as seguintes condicións de edificación:
– As características tipolóxicas, estéticas e construtivas e os materiais, as cores e
os acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construcións do contorno, sen
prexuízo doutras propostas que se xustifiquen pola súa calidade arquitectónica.
Pero estes artigos, non atopan unha aplicación práctica, porque non existe a día de
hoxe un procedemento que permita ás persoas promotoras xustificar a calidade
arquitectónica das súas edificacións.
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A situación é tan incomprensible, e tan contraria a unha mellor paisaxe, que a día
de hoxe a falta de calidade arquitectónica dunha vivenda non a discute ninguén,
sempre que asuma unha cor, un material e un volume, pero a calidade
extraordinaria parece ser algo que se rexeita como un problema a evitar.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Desde a posta en marcha da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de
Galicia, que tipo de pasos se teñen dado para articular debidamente a
xustificación da calidade arquitectónica contemplada nos artigos 24 e 39?

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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2. Que ten provocado que non se conseguise regular ata o momento a calidade
arquitectónica das edificacións en Galicia?
3. Entende este Goberno que a excepcional calidade arquitectónica das
edificacións ten que estar dalgún modo regulada para poder en todo caso
garantir a súa xustificación?
4. Vai a establecer este Goberno de forma inmediata algún tipo de medida que
garanta a xustificación da calidade arquitectónica das edificacións que así
o demanden en Galicia?
Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019
Asdo.: María Luisa Pierres López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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María Luisa Pierres López na data 29/05/2019 16:32:46
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 29/05/2019 16:32:52
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2019 16:32:57
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Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo,
Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas
e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte interpelación.
Dentro do VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades
entre mulleres e homes 2017-2020, se define como Área Estratéxica 5 a
“Igualdade na calidade de vida e benestar”. O obxectivo estratéxico desta área é
“reforzar a perspectiva de xénero nos diferentes ámbitos co fin de contribuír á
mellora da calidade de vida, da saúde e ao benestar integral da poboación
feminina, así como á eliminación das desigualdades entre mulleres e homes en
ámbitos como a cultura, o deporte, os medios de comunicación e na sociedade en
xeral.”
E os obxectivos específicos son:
5.1 Desenvolver políticas de saúde con enfoque de xénero que atendan á
diversidade das mulleres e ás especificidades de todo o seu ciclo vital.
5.2. Potenciar os recursos de atención e apoio para garantir unha asistencia
integral ás mulleres embarazadas ao longo de todo o ciclo da maternidade
(embarazo, preparto, posparto, lactación e crianza) adaptada á súas
características.
5.3 Fomentar estilos de vida que contribúan ao benestar físico, emocional e social
das mulleres desde unha perspectiva de participación activa no seu autocoidado.
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5.4 Promover a especialización e a diversificación dos recursos públicos para
facilitar unha resposta de calidade ás necesidades das mulleres, en especial das
que se atopan en situación de maior dificultade.
5.5 Contribuír ao desenvolvemento sustentable mediante a incorporación da
perspectiva de xénero ás políticas medioambientais, de ordenación territorial, de
infraestruturas e de mobilidade.
5.6 Promover a igualdade entre mulleres e homes na actividade deportiva.
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5.7 Reforzar o principio de igualdade de xénero no ámbito da cultura e da
produción artística e intelectual.
5.8 Consolidar un modelo social máis equitativo en xénero mediante o impulso
dun estado de opinión favorable á igualdade e a transmisión de imaxes e contidos
igualitarios e plurais nos medios de comunicación e na publicidade.
Como recolle o artigo 13, Capítulo III do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de
febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, “a Xunta de Galicia,
a través dos medios de comunicación de titularidade autonómica e a través
daqueles en que participe ou aos cales subvencione, garantirá, condicionando a
efectividade desta subvención e sen vulnerar a liberdade de expresión e
información, a transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das
funcións das mulleres e dos homes na sociedade (…).”
Para iso, garantirase, entre outros aspectos, a adopción, mediante a
autorregulación, de códigos de boas prácticas tendentes a transmitir o contido dos
valores constitucionais sobre a igualdade entre homes e mulleres, así como a
utilización non sexista da linguaxe e/ou das imaxes, especialmente no ámbito da
publicidade.
Na cobertura das eleccións municipais do pasado 26 de maio, por poñer un
exemplo chamaba a atención como entre os titulares se puido ler “elixen o
primeiro alcalde para Cerdedo-Cotobade”, un titular que obviaba que unha das
persoas candidatas era unha muller, e acompañado tamén dunha frase que poñía:
“A fusión non convence a todos os veciños”. Chamaba a atención cando
posteriormente a estes titulares se cubría unha noticia que falaba de colexios
electorais máis inclusivos.
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A linguaxe empregada non exclusivamente nesta noticia senón habitualmente na
TVG é dunha linguaxe androcestrista e excluínte da muller, o que afonda aínda
máis nas imaxes estereotipadas de homes e mulleres, o que sendo un medio
público é extremadamente preocupante.
Dado que o compromiso da Xunta de Galicia, está perfectamente expresado, non
só no VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes 2017-2020, senón na propia Lei de igualdade galega e o Plan da
Axenda 2030.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Que ten provocado que un medio como é o da RTVG siga sen tomar as
medidas precisas para incorporar nas súas informacións o uso dunha
linguaxe inclusiva?
2. Existe algún tipo de protocolo ou guía que evite a exclusión e uso de
estereotipos de xéneros na redacción das noticias da RTVG?
3. Que medidas se teñen tomado e se pensan tomar para mellorar no
tratamento especializado das noticias de violencia de xénero?
4. Están a cumprirse os obxectivos contemplados no VII Plan Estratéxico de
Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 20172020 no relacionado coa eliminación das desigualdades entre mulleres e
homes no ámbito dos medios de comunicación?
5. Entende preciso implicar os diferentes medios de prensa nun compromiso
para un uso responsable da linguaxe que permita desterrar usos sexistas das
linguaxes e das informacións e que perpetúen as desigualdade de trato entre
mulleres e homes?
6. Cando contará a RTVG cun Plan de igualdade?

Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 29/05/2019 16:57:02
Noela Blanco Rodríguez na data 29/05/2019 16:57:07
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2019 16:57:13
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 29/05/2019 16:57:22
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 29/05/2019 16:57:28
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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,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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
Interpelación.

A fábrica de Alcoa na Coruña experimenta unha forte crise desde que en
outubro do 2018, exactamente o día 17, a empresa anunciara aos cadros de
persoal de Coruña -e tamén de Avilés- a súa intención de pechar as instalacións
da empresa.
Con posterioridade 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. Entre elas,
desde o goberno central asegurouse reiteradamente que se impulsaría un Estatuto
específico para as empresas electrointensivas. Porén, este foi demorando e o seu
primeiro borrador defraudou as expectativas e no momento de se asinar esta
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iniciativa aínda non se coñece a súa concreción final.
Neste período preveuse tamén a edición dunha nova poxa de
interrompibilidade para o mes de xuño. Diante das alarmas pola presunta
imposibilidade de que as plantas de Alcoa puideran concorrer, finalmente o
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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

Ministerio de Reyes Maroto desmentía a Red Eléctrica de España e afirmaba que
Alcoa si podería concorrer xa que deixara de prestar a interrompibilidade por
unha circunstancia excepcional. Porén, finalmente en maio vén de saír pública a
Orde que regula a próxima poxa e todo parece confirmar que a fábrica da Coruña
está excluída.
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.
Máis aínda, as mudanzas introducidas na concreción desta nova poxa
botan de novo inquedanza e inestabilidade sobre todo o sector, podendo traer
consecuencias graves sobre a industria do noso país. Coa orde publicada no
BOE, a Resolución de 24 de maio de 2019, da Secretaría de Estado de Enerxía,
pola que se aproba o calendario e as características do procedemento competitivo
de poxas para a asignación do servizo de xestión da demanda de
interrompibilidade regulado na Orde IET/2013/2013, de 31 de outubro para o
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período entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2019, entre outras medidas
confírmase un cambio relevante: os bloques de 40 MW subastados serán como
moito 16 cando na anterior poxa foron adxudicados 21. Ademais, o prezo de
saída será máis baixo.
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Parlamento de Galiza
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Por todo o exposto formúlase a seguinte interpelación:
Como valora o goberno galego o impacto na economía galega da poxa de
interrompibilidade de xuño de 2019?
Como valora a situación de Alcoa Coruña?
Como valora o goberno galego o estado de saúde da industria
electrointensiva galega?
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?
Como valora a evolución do Estatuto de Electrointensivas? Ten
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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?
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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

Que valoración fai o goberno da Xunta de Galiza de que un país produtor
como Galiza non poida ser competitivo neste ámbito? Que vai facer para
mudalo?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 17:11:56

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2019 17:12:00

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2019 17:12:01
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Parlamento de Galiza
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Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 17:12:03

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2019 17:12:04
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2019 17:12:05
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Interpelación, relativa as medidas a tomar diante da folga
do persoal da empresa Babcock MCS, concesionaria de servizos por parte da
Xunta de Galiza.

O persoal da principal concesionaria do servizo de helicópteros, Babcock
MCS que forma parte da compañía británica Babcock Internacional Group,
antiga INAER, iniciaron o venres 17 de maio unha folga, con calendario de paros
ao longo do resto do mes de maio e tamén en xuño e xullo.
Esta protesta ven motivada pola pretensión da empresa de levar a cabo
unha modificación substancial das condicións laborais consistente en aplicar uns
recortes salariais de entre un 13 e un 30%, a pesares de ter anunciado beneficios
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millonarios.
@s traballadores/as non aceptan esta redución, e pola contra denuncian
unha precarización progresiva do servizo, recorte do cadro de persoal en talleres
e tripulacións, ou a falta de stock en pezas de reposto, o que ocasiona dilacións
nas pretensións. Aumento de carga de traballo e eliminación de dereitos
adquiridos.
1
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Parlamento de Galiza
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15702 Santiago de Compostela
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A Consellería do Mar ten subscrito coa empresa Babcock Mission Critical
Services España, S.A.U. un contrato administrativo de servizos de operación e
mantemento de dous helicópteros para a prestación do servizo de salvamento
marítimo de Galicia desde o 31 de outubro de 2017. Ao mesmo tempo a dita
compañía tamén vén prestando os seus servizos á Consellería do Medio Rural a
través dos contratos de servizo integrado de helicópteros e brigadas con destino á
prevención e defensa contra incendios forestais; do servizo integrado dun
helicóptero e técnicos coordinadores con destino á prevención, vixilancia e
coordinación de medios aéreos de defensa contra incendios forestais; e o servizo
integrado de helicópteros, técnicos coordinadores e técnicos analistas con destino
á prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos de defensa contra
incendios forestais.

A situación denunciada pode repercutir directamente na seguridade das
operacións que teñen que realizar e na calidade do servizo, polo que debe ser
obxecto de ocupación por parte da Xunta de Galiza, por esta razón formúlase a
seguinte interpelación:
-É coñecedor o Goberno galego da situación de conflitividade laboral
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existente na empresa Babcock MCS coa que ten contratos de servizo?
-Ten realizado algunha acción de mediación entre a empresa Babcock
MCS, concesionaria de servizos por parte da Xunta de Galiza, e @s
traballadores/as para solucionar o conflito laboral de xeito que se garantan os
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seus dereitos laborais e evitar repercusión na calidade do servizo que teñen que
prestar?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2019 17:45:18

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2019 17:45:24

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 17:45:26

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2019 17:45:27
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Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 17:45:29
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2019 17:45:30
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Paula Quinteiro Araujo e Flora Miranda Pena, deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.
A toniña –que é o cetáceo de menor tamaño do Hemisferio Norte– afronta o risco
de desaparecer das costas galegas, razón pola cal está recollida como especie
vulnerable no Catálogo de Especies Ameazadas regulado polo Decreto 88/2007.
Porén, semella que a Xunta de Galicia iso non lle importa demasiado. Cada ano,
a toniña está máis preto da extinción e Goberno galego non fai nada para
remedialo.

Segundo unha tese doutoral que vén de ser defendida na Universidade de Aveiro,
“Galicia parece ser unha das zonas clave na Península Ibérica, xunto
probablemente co Golfo de Cádiz” para a continuidade da especie, xa que conta
con “catro localizacións cunha particular presenza de toniñas”, a saber: Punta
Candieira, en Cedeira; os cabos de Vilán, en Camariñas, e Touriñán, en Muxía;
Punta dos Remedios, en Lira; e Faro de Corrubedo.

O estudo analizou, entre outras cuestións, os datos de exemplares varados que
foron recollidos entre 1990 e 2013 pola Coordinadora para o Estudo dos
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Mamíferos Mariños (CEMMA) en Galicia e do 2000 ao 2013 pola Sociedade
Portuguesa de Vida Salvagem. Contabilizou un total de 424 toniñas varadas. No
33,4% das toniñas observáronse signos de captura accidental, que, segundo a
tese, é “unha das principais ameazas para os pequenos cetáceos, especialmente

162290

toniñas, e é preocupante nunha zona de gran presión pesqueira como a
noroccidental peninsular”.

Ademais da captura accidental, as toniñas sofren outros impactos prexudiciais
relacionados coa actividade humana. Segundo unha investigación elaborada polo
Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI) do Grove, o tráfico mariño de
embarcacións afecta negativamente á supervivencia do cetáceo, algo que explica,
en parte, a diminución do seu número nas costas galegas.

Así as cousas, a Comisión Baleeira Internacional e o Consello Internacional para
a Exploración do Mar solicitan que se leven a cabo estudos –coordinados entre
Galicia e Portugal– que permitan coñecer a estrutura poboacional da toniña co
obxecto de protexer á especie.

Por todo o exposto as deputadas asinantes presenta a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno:
 Que está facendo a Xunta para garantir a continuidade das toniñas en
augas galegas?

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2019.

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
REXISTRO78mvn4mko9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Asinado dixitalmente por:
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Paula Quinteiro Araújo na data 28/05/2019 13:18:53
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Flora María Miranda Pena na data 28/05/2019 13:19:00
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Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno.

O contrato de concesión respecto ao Servizo de transporte sanitario urxente
terrestre en Galicia leva dende que se sacou a concurso en cuestión. O modelo
mercantilista polo que aposta a Xunta de Galicia ante un servizo básico como é o
das ambulancias, provoca que non se preste coa calidade que precisa, tal e como
levamos comprobando todo este tempo e como xa se ten denunciado en
diferentes ocasións.
Folgas por falta de actualización dos convenios, presuntas prevaricacións no
concurso e deficiencias estruturais tanto en material como en persoal, afectan a
un servizo de transporte sanitario, que tamén no ámbito aéreo, vese afectado por
múltiples irregularidades.
Foron moitas as iniciativas, propostas e advertencias feitas ao Goberno nesta
materia, dende a proposta de xestión directa ata o desenvolvemento duns pregos
de contratación axeitados que permitan cubrir o servizo coa máxima calidade.
Este ano asistimos a varias promesas por parte de Conselleiro de Sanidade en
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relación a este asunto e a mellora das súas condicións, con todo, na publicación
dos pregos pódese comprobar como se sigue a reducir persoal e primar os
criterios económicos pese a ter demostrado que a pesar de ser legal, non
soluciona as necesidades e non aporta calidade ao servizo.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta, para a súa resposta oral en Pleno:

162293

-

Por que reducen persoal para as ambulancias de Foz, Monforte e Salnés?

Santiago de Compostela, 28 de maio 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 28/05/2019 16:55:36
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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 155 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno.

O contrato de concesión respecto ao Servizo de transporte sanitario urxente
terrestre en Galicia leva dende que se sacou a concurso en cuestión. O modelo
mercantilista polo que aposta a Xunta de Galicia ante un servizo básico como é o
das ambulancias, provoca que non se preste coa calidade que precisa, tal e como
levamos comprobando todo este tempo e como xa se ten denunciado en
diferentes ocasións.
Folgas por falta de actualización dos convenios, presuntas prevaricacións no
concurso e deficiencias estruturais tanto en material como en persoal, afectan a
un servizo de transporte sanitario, que tamén no ámbito aéreo, vese afectado por
múltiples irregularidades.
Foron moitas as iniciativas, propostas e advertencias feitas ao Goberno nesta
materia, dende a proposta de xestión directa ata o desenvolvemento duns pregos
de contratación axeitados que permitan cubrir o servizo coa máxima calidade.
Este ano asistimos a varias promesas por parte de Conselleiro de Sanidade en
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relación a este asunto e a mellora das súas condicións, con todo, na publicación
dos pregos pódese comprobar como se sigue a reducir persoal e primar os
criterios económicos pese a ter demostrado que a pesar de ser legal, non
soluciona as necesidades e non aporta calidade ao servizo.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta, para a súa resposta oral en Pleno:
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-

Como pensan poñer solución aos conflitos que existen agora mesmo neste
servizo?

Santiago de Compostela, 28 de maio 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 28/05/2019 16:55:11
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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 155 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno.

O contrato de concesión respecto ao Servizo de transporte sanitario urxente
terrestre en Galicia leva dende que se sacou a concurso en cuestión. O modelo
mercantilista polo que aposta a Xunta de Galicia ante un servizo básico como é o
das ambulancias, provoca que non se preste coa calidade que precisa, tal e como
levamos comprobando todo este tempo e como xa se ten denunciado en
diferentes ocasións.
Folgas por falta de actualización dos convenios, presuntas prevaricacións no
concurso e deficiencias estruturais tanto en material como en persoal, afectan a
un servizo de transporte sanitario, que tamén no ámbito aéreo, vese afectado por
múltiples irregularidades.
Foron moitas as iniciativas, propostas e advertencias feitas ao Goberno nesta
materia, dende a proposta de xestión directa ata o desenvolvemento duns pregos
de contratación axeitados que permitan cubrir o servizo coa máxima calidade.
Este ano asistimos a varias promesas por parte de Conselleiro de Sanidade en
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relación a este asunto e a mellora das súas condicións, con todo, na publicación
dos pregos pódese comprobar como se sigue a reducir persoal e primar os
criterios económicos pese a ter demostrado que a pesar de ser legal, non
soluciona as necesidades e non aporta calidade ao servizo.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta, para a súa resposta oral en Pleno:
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-

Cal é o motivo de non estudar a viabilidade de asumir unha xestión directa
e pública do servizo?

Santiago de Compostela, 28 de maio 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 28/05/2019 16:54:26
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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
Pleno.
En Galicia temos unha Lei de caza, a Lei 13/2013, do 23 de decembro, e que
entrou en vigor no mes de xaneiro de 2014.
Esta lei non contén ningunha disposición que habilite ao Consello da Xunta de
Galicia para ditar algún tipo de normativa de desenvolvemento nun prazo
determinado, cando a realidade é que a lei se remite a un futuro regulamento de
caza en ata 25 veces (en concreto, nos artigos 12, 15, 20, 25, 26, 29, 37, 40, 41,
42, 44, 46, 49, 50, 58, 59, 61, 63, 70, 76, 77, 78, 79, 85 e a disposición transitoria
4ª). Mais o certo é que teñen pasado xa 6 anos e nada se sabe do regulamento de
desenvolvemento posterior á dita lei, polo que é preciso seguir a aplicar o
regulamento do ano 2001 (decreto 284/2001, de 11 de outubro), cos
anacronismos correspondentes.
O anterior significa que non hai control nin regulación específica para algunhas
cuestións relativas aos tecores, á cesión de dereitos cinexéticos, aos terreos
cinexéticos, á ordenación das explotacións cinexéticas e non cinexéticas, ás zonas
de seguridade, aos plans de ordenación cinexética, ás licenzas, á seguridade nas
cacerías, aos gardas de caza, ás infraccións ou aos comités de caza, cando menos.
Cómpre o desenvolvemento da lei.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
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Cando ten previsto o Goberno ditar disposicións de desenvolvemento da Lei de
caza, a Lei 13/2013, do 23 de decembro?

Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2019 12:26:42
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 29/05/2019 12:26:48
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María Luisa Pierres López na data 29/05/2019 12:26:53
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Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, deputadas pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista nunca se comprendeu a venda á mesma
empresa concesionaria das aeronaves que prestaban o servizo de gardacostas de
Galicia, os chamados Pesca 1 e Pesca 2. Sempre defendemos que foi unha
operación non planificada, na que non se tiveron en conta as consecuencias
futuras nas contratacións ou mesmo no mantemento do servizo. Non foi só o
Grupo Parlamentario Socialista o que criticou esta operación, xa que mesmo do
Consello de Contas, naquel momento, os argumentos eran similares.
Novamente, temos que lamentar que xurde a preocupación por este servizo, xa
que os traballadores e traballadoras da empresa concesionaria do servizo de
salvamento marítimo da Xunta de Galicia, Babcock, iniciaron o 17 de maio unha
serie de 27 paros de 24 horas, os cales prolongaranse ao longo deste mes e dos
dous seguintes. Son varias as causas que motivan esta folga e basicamente están
relacionadas coa precariedade das condicións laborais e económicas que o cadro
de persoal da empresa denuncia vir sufrindo.
Independentemente das causas, o que resulta moi preocupante son as
consecuencias presentes e futuras que estes paros poden ocasionar respecto do
mantemento do servizo a prestar, tratándose neste caso dun servizo de gran
relevancia, que debe dar resposta, entre outras cuestións, ás emerxencias no mar.
Por parte do Goberno galego é preciso esixir que se sigan levando a cabo as
medidas de mantemento e modernización das aeronaves. Debe ademais velar
porque o servizo se siga prestando, en condicións óptimas, independentemente
dos conflitos laborais que se produzan na empresa.
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Por iso as deputadas que asinan preguntan:
Que xestións fixo o Goberno galego coa empresa concesionaria do servizo de
gardacostas de Galicia, para evitar minguas no servizo durante o paros
programados polo seu cadro de persoal?

Pazo do Parlamento, 28 de maio de 2019

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 29/05/2019 12:52:46
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Patricia Otero Rodríguez na data 29/05/2019 12:52:59
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral en Pleno.

O IGE vén de publicar o Informe sobre Comercio Exterior que fai referencia ao
primeiro trimestre do ano 2019. Os datos que amosa dito informe supoñen un
importante punto de inflexión con respecto aos últimos anos.
Durante os meses de Xaneiro a Marzo, as exportacións galegas acadaron os
5.155 millóns de euros mentres que as importacións supuxeron un total de 5.025
millóns de euros. Aínda que se rexistra un superávit comercial, existe un aspecto
clave que cómpre poñer de manifesto: o volume de exportacións do primeiro
trimestre reduciuse nun 9,5% con respecto ao mesmo período do ano anterior,
mentres que as importacións ascenderon nun 14,3%.
Pola contra, no conxunto de España, as exportacións mantivéronse no mesmo
nivel do mesmo período do ano anterior, mentres que as importacións soamente
supuxeron un incremento do 3,2%.
Deste xeito Galicia, sen ter en conta a Ceuta e Melilla, convértese na segunda
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Comunidade Autónoma co maior descenso das exportacións e na primeira, co
maior incremento das importacións. Así pois, e tendo en conta o comercio
exterior de Galicia durante os últimos, estes datos publicados resultan ser moi
preocupantes xa que supoñen un importante punto de inflexión.
Resulta certo que durante os últimos meses estase producindo un importante
axuste das tarifas arancelarias a nivel mundial, pero tamén é certo que este

162303

conflito involucra principalmente aos EEUU e a China. No caso das exportacións
galegas estas diríxense na súa gran maioría á UE, polo que o gran descenso que
se observa nas exportacións galegas non estaría xustificado polos cambios dados
nas tarifas arancelarias.
Ante estes datos, o Grupo parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta:
-

Como explica a Xunta de Galicia a evolución das exportacións e
importacións Galegas no primeiro trimestre do ano 2019 e a súa relación
coa tendencia que se observa no resto de España?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019.

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

José Manuel Lago Peñas na data 29/05/2019 11:39:25

Julia Torregrosa Sañudo na data 29/05/2019 11:39:43

162304

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.

O Índice de Produción Industrial resulta ser un índice de volume e que ten como
obxectivo fundamental medir a evolución no curto prazo do valor engadido das
diferentes ramas industrias dun país.
Recentemente, o Instituto Galego de Estatística vén de publicar o Índice de
Produción Industrial do mes de marzo e os datos indican un retroceso do 6,9%
con respecto a marzo de 2018, mentres que a nivel nacional rexistrouse unha
caída do 0,1%. Deste xeito, Galicia é a segunda Comunidade Autónoma que
rexistra a maior caída do ano soamente superada pola Comunidade Autónoma de
Galicia.
Con respecto a aquelas ramas industriais nas que se produce un maior retroceso
destaca a “produción de enerxía eléctrica” que cae en 8,2 puntos, a “reparación e
instalación de maquinaria e equipamento” que resta 1,1 puntos, a “metalurxia” e
a “fabricación de material e equipamento eléctrico” que restan 0,4 puntos, cada
unha delas, á taxa interanual. Así pois é na produción de bens intermedios e na
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produción de enerxía onde se rexistran as principais caídas.

Ante estes datos, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta:

162305

-

Cales son as causas de que en Galicia se produza a segunda maior caída
do Índice de Produción Industrial no conxunto de España?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 29/05/2019 12:54:46
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Julia Torregrosa Sañudo na data 29/05/2019 12:55:04
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Coa Resolución do 24 de maio publicada no Boletín Oficial do Estado 24 o 27
de maio de 2019, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproba o calendario e
as características do procedemento competitivo de poxas para a asignación do servizo
de xestión da demanda de interrompibilidade regulado na Orde IET/2013/2013, de 31
de outubro para o período entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2019, entre outras
medidas confírmase un cambio relevante: os bloques de 40 MW subastados serán como
moito 16 cando na anterior poxa foron adxudicados 21. Ademais, o prezo de saída será
máis baixo.
Hai que recordar varias cuestións. Dunha banda, o sistema de interrompibilidade
vén sufrindo nos dous últimos anos diferentes modificacións do seu desenvolvemento
de cara a adaptarse ás esixencias do marco europeo. As modificacións da anterior
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regulación do mecanismo competitivo de asignación do servizo de xestión da demanda
de interrompibilidade ten espertado as alertas na industria electrointensiva.
Doutra banda, respecto da situación en 2019 cómpre recordar a concreta de
Alcoa e que diante das alarmas pola presunta imposibilidade de que as plantas de Alcoa
puideran concorrer, finalmente o Ministerio de Reyes Maroto desmentía a Red Eléctrica
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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

de España e afirmaba que Alcoa si podería concorrer xa que deixara de prestar a
interrompibilidade por unha circunstancia excepcional.
É preciso estar vixiantes diante das repercusións para Galiza desta nova porxa.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que valoración fai o goberno galego do resultado da poxa de interrompibilidade
de xuño para a industria electrointensiva galega?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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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

Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 13:44:06

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2019 13:44:13

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2019 13:44:14

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 13:44:16

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2019 13:44:17
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2019 13:44:19
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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
Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

O circunvalación de Carballo é unha demanda histórica do concello de Carballo,
da comarca de Bergantiños e do tecido social e empresarial da comarca. Trátase dunha
infraestrutura vital para mellorar a mobilidade, a conectividade e a competitividade
desta área, pois permitiría desviar do casco urbano o tráfico de paso mellorando a
calidade de vida e a seguranza viaria, e tamén mellorar a conexión dos parques
empresariais de Bértoa e A Laracha.
Despois de máis de 20 anos de proxectos, logo de acordos unánimes da
corporación de Carballo, a Xunta de Galiza segue sen acometer a construción desta
infraestrutura. Se ben esta obra foi incluída no Plan Move do ano 2010, a realidade é
que pasados 9 anos segue sen aprobarse e executarse.
No mes de marzo de 2018 o alcalde de Carballo reuniuse co presidente da Xunta
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de Galiza para reclamar a aprobación deste proxecto así como outras obras que son
demandas históricas deste concello. Pasados máis de 15 meses da reunión, o goberno
galego non deu ningún paso adiante para facela realidade.
O pasado 18 de maio, nun mitin electoral en Carballo, o presidente da Xunta
comunicoulle ao candidato do PP ás municipais que se era alcalde falarían da
1
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OFICINA PARLAMENTAR

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

circunvalación. Mais alá da utilización partidista da presidencia da Xunta que destilan
estas palabras, o BNG entende que é o momento de falar da circunvalación e de facelo
co alcalde de Carballo elixido pola cidadanía nas urnas o pasado 26 de maio. E sobre
todo é o momento de aprobar o proxecto e planificar a súa construción dotando os
orzamentos necesarios para facela realidade.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten previsto o goberno galego aprobar o proxecto da circunvalación de Carballo
no ano 2019 co obxecto de iniciar as obras no 2020?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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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
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2019 14:09:25
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Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 14:09:33

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2019 14:09:34

CSV: BOPGDSPG3ElQGvXNE3
REXISTROJ3Ckwz8to9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 14:09:36

3

162312

Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Vilán
Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
A calidade é a propiedade ou conxunto de propiedades inherente a algo, que
permite xulgar o seu valor, e que permite comparala con calquera outra da súa
mesma especie.
Para o historiador e crítico da arquitectura Willian Curtis “a arquitectura de
calidade está intimamente ligada ao diálogo coa sociedade co contexto urbano –
en sentido físico – e a iconografía da cidade.”
Nun contexto no que ten diminuído a obra pública, ábrese un momento idóneo
para reflexionar sobre este concepto co obxectivo de mellorar a calidade xeral da
arquitectura.
Aínda hoxe as persoas usuarias descoñecen as calidades a valorar nunha
edificación, máxime se falamos do ámbito residencial, tan agredido e pouco
coidado durante anos no territorio galego.
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Galicia conta con persoas expertas suficientes para poder valorar en todo caso as
condicións de calidade arquitectónica que lle da a unha edificación un valor
engadido. Ése que no futuro a convirte en moitos casos en patrimonio susceptible
de seren conservado e protexido. Ter en conta a imitación do tradicional, ou a
idade como único valor que outorga calidade a unha edificación é negar a
posibilidade de aportar arquitecturas que nun futuro podan converterse tamén en
patrimonio
A día de hoxe, contamos con edificacións modernas e contemporáneas
recoñecidas internacionalmente, non só en ámbitos urbanos senón incluso en
contornos rurais. Moitas delas non empregan materiais ou volumetrías
tradicionais, e sen embargo conseguen a súa integración na paisaxe e contornos.
Sen embargo a normativa actual e moitos dos planeamentos municipais,
antepoñen o valor da preexistencia, moitas veces sen valor, e desdeñan a
contemporaneidade, aínda que a súa linguaxe recolla as proporcións, o equilibrio
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e os principios da tradicional, e os reinterprete afastándose do mero mimetismo
tipolóxico.
A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia xa contempla a calidade
arquitectónica, contemplándoa en dous dos seus artigos:
Art. 24 Réxime e condicións de edificación no solo de núcleo rural
No seu punto 7: as novas edificacións que se pretendan situar nos núcleos rurais
tradicionais identificaranse coas características propias do lugar e estarán
encamiñadas a consolidar a trama rural existente. Todas elas cumprirán as
seguintes condicións:
As características tipolóxicas, estéticas e construtivas e os materiais, as cores e os
acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construcións tradicionais do
asentamento, sen prexuízo doutras propostas que se xustifiquen pola súa calidade
arquitectónica.
Artigo 39. Condicións xerais das edificacións no solo rústico
No seu punto apartado c) Cumprir as seguintes condicións de edificación:
– As características tipolóxicas, estéticas e construtivas e os materiais, as cores e
os acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construcións do contorno, sen
prexuízo doutras propostas que se xustifiquen pola súa calidade arquitectónica.
Pero estes artigos, non atopan unha aplicación práctica, porque non existe a día de
hoxe un procedemento que permita ás persoas promotoras xustificar a calidade
arquitectónica das súas edificacións.
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A situación é tan incomprensible, e tan contraria a unha mellor paisaxe, que a día
de hoxe a falta de calidade arquitectónica dunha vivenda non a discute ninguén,
sempre que asuma unha cor, un material e un volume, pero a calidade
extraordinaria parece ser algo que se rexeita como un problema a evitar.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando vai establecer este Goberno algún tipo de medida que garanta a
xustificación da calidade arquitectónica das edificacións que así o demanden en
Galicia?
Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019
Asdo.: María Luisa Pierres López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 29/05/2019 16:34:58
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 29/05/2019 16:35:04
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Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2019 16:35:08
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno, sobre as obras no Ben de Interese
Cultural do complexo industrial de Sargadelos en Cervo.

A fábrica de Sargadelos no Concello de Cervo está a ser reformada na súa
fachada. No concreto no seu edificio circular, o primeiro construído do conxunto
que conforma o monumento declarado como Ben de Interese Cultural (BIC) no
ano 2014 (Decreto 171/2014, do 26 de decembro).
O edificio circular é unha obra de Andrés Fernández-Albalat Lois,
membro do Laboratorio de Formas. A súa construción iniciouse en 1968. Esta
edificación é descrita no propio Decreto como “un edificio industrial singular con
forma de coroa circular, que responde ao requirimento funcional dun proceso
produtivo linear no cal debían confluír o inicio e o final. Ao mesmo tempo, debía
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converterse en espazo de relación entre as persoas e cultural como sede do
Laboratorio de Formas, así como símbolo da propia fábrica”.
Trátase, pois, dun complexo que alén de factoría é un monumento, unha
mostra do inmenso patrimonio artístico e cultural de Galiza.
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Desde a asociación Mariña Patrimonio denunciaron diante da Consellaría
de Cultura e publicamente, que se están a levar a cabo obras na fachada do
edificio circular sen a correspondente autorización por parte da Xunta como
dispón a Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galiza no seu artigo 39.1: “as
intervencións que se pretendan realizar en bens de interese cultural ou
catalogados, así como, de ser o caso, no seu contorno de protección ou na súa
zona de amortecemento, terán que ser autorizadas pola consellaría competente en
materia de patrimonio cultural, coas excepcións que se establecen nesta lei”.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Foron autorizadas pola Consellaría de Cultura as intervencións
desenvolvidas na fachada do edificio circular do complexo industrial de
Sargadelos no Concello de Cervo?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
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:

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2019 16:56:25

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2019 16:56:30

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2019 16:56:32

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 16:56:33

Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 16:56:34
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2019 16:56:35

3

162318

Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo,
Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas
e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Dentro do VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades
entre mulleres e homes 2017-2020, se define como Área Estratéxica 5 a
“Igualdade na calidade de vida e benestar”. O obxectivo estratéxico desta área é
“reforzar a perspectiva de xénero nos diferentes ámbitos co fin de contribuír á
mellora da calidade de vida, da saúde e ao benestar integral da poboación
feminina, así como á eliminación das desigualdades entre mulleres e homes en
ámbitos como a cultura, o deporte, os medios de comunicación e na sociedade en
xeral.”
E os obxectivos específicos son:
5.1 Desenvolver políticas de saúde con enfoque de xénero que atendan á
diversidade das mulleres e ás especificidades de todo o seu ciclo vital.
5.2. Potenciar os recursos de atención e apoio para garantir unha asistencia
integral ás mulleres embarazadas ao longo de todo o ciclo da maternidade
(embarazo, preparto, posparto, lactación e crianza) adaptada á súas
características.
5.3 Fomentar estilos de vida que contribúan ao benestar físico, emocional e social
das mulleres desde unha perspectiva de participación activa no seu autocoidado.
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5.4 Promover a especialización e a diversificación dos recursos públicos para
facilitar unha resposta de calidade ás necesidades das mulleres, en especial das
que se atopan en situación de maior dificultade.
5.5 Contribuír ao desenvolvemento sustentable mediante a incorporación da
perspectiva de xénero ás políticas medioambientais, de ordenación territorial, de
infraestruturas e de mobilidade.
5.6 Promover a igualdade entre mulleres e homes na actividade deportiva.
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5.7 Reforzar o principio de igualdade de xénero no ámbito da cultura e da
produción artística e intelectual.
5.8 Consolidar un modelo social máis equitativo en xénero mediante o impulso
dun estado de opinión favorable á igualdade e a transmisión de imaxes e contidos
igualitarios e plurais nos medios de comunicación e na publicidade.
Como recolle o artigo 13, Capítulo III do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de
febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, “a Xunta de Galicia,
a través dos medios de comunicación de titularidade autonómica e a través
daqueles en que participe ou aos cales subvencione, garantirá, condicionando a
efectividade desta subvención e sen vulnerar a liberdade de expresión e
información, a transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das
funcións das mulleres e dos homes na sociedade (…).”
Para iso, garantirase, entre outros aspectos, a adopción, mediante a
autorregulación, de códigos de boas prácticas tendentes a transmitir o contido dos
valores constitucionais sobre a igualdade entre homes e mulleres, así como a
utilización non sexista da linguaxe e/ou das imaxes, especialmente no ámbito da
publicidade.
Na cobertura das eleccións municipais do pasado 26 de maio, por poñer un
exemplo chamaba a atención como entre os titulares se puido ler “elixen o
primeiro alcalde para Cerdedo-Cotobade”, un titular que obviaba que unha das
persoas candidatas era unha muller, e acompañado tamén dunha frase que poñía:
“A fusión non convence a todos os veciños”. Chamaba a atención cando
posteriormente a estes titulares se cubría unha noticia que falaba de colexios
electorais máis inclusivos.
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A linguaxe empregada non exclusivamente nesta noticia senón habitualmente na
TVG é dunha linguaxe androcestrista e excluínte da muller, o que afonda aínda
máis nas imaxes estereotipadas de homes e mulleres, o que sendo un medio
público é extremadamente preocupante.
Dado que o compromiso da Xunta de Galicia, está perfectamente expresado, non
só no VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes 2017-2020, senón na propia Lei de igualdade galega e o Plan da
Axenda 2030.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que ten provocado que un medio como é o da RTVG siga sen tomar as medidas
precisas para incorporar nas súas informacións o uso dunha linguaxe inclusiva?
Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 29/05/2019 16:55:27
Noela Blanco Rodríguez na data 29/05/2019 16:55:34
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/05/2019 16:55:38
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 29/05/2019 16:55:44
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 29/05/2019 16:55:50
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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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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 en Pleno.

A fábrica de Alcoa na Coruña experimenta unha forte crise desde que en
outubro do 2018, exactamente o día 17, a empresa anunciara aos cadros de
persoal de Coruña -e tamén de Avilés- a súa intención de pechar as instalacións
da empresa.
Con posterioridade 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. Entre elas,
desde o goberno central asegurouse reiteradamente que se impulsaría un Estatuto
específico para as empresas electrointensivas. Porén, este foi demorando e o seu
primeiro borrador defraudou as expectativas e no momento de se asinar esta
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iniciativa aínda non se coñece a súa concreción final.
Neste período preveuse tamén a edición dunha nova poxa de
interrompibilidade para o mes de xuño. Diante das alarmas pola presunta
imposibilidade de que as plantas de Alcoa puideran concorrer, finalmente o
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Ministerio de Reyes Maroto desmentía a Red Eléctrica de España e afirmaba que
Alcoa si podería concorrer xa que deixara de prestar a interrompibilidade por
unha circunstancia excepcional. Porén, finalmente en maio vén de saír pública a
Orde que regula a próxima poxa e todo parece confirmar que a fábrica da Coruña
está excluída.
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.
Máis aínda, as mudanzas introducidas na concreción desta nova poxa
botan de novo inquedanza e inestabilidade sobre todo o sector, podendo traer
consecuencias graves sobre a industria do noso país. Coa orde publicada no
BOE, a Resolución de 24 de maio de 2019, da Secretaría de Estado de Enerxía,
pola que se aproba o calendario e as características do procedemento competitivo
de poxas para a asignación do servizo de xestión da demanda de
interrompibilidade regulado na Orde IET/2013/2013, de 31 de outubro para o
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período entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2019, entre outras medidas
confírmase un cambio relevante: os bloques de 40 MW subastados serán como
moito 16 cando na anterior poxa foron adxudicados 21. Ademais, o prezo de
saída será máis baixo.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Como valora o goberno galego o impacto na economía galega da poxa de
interrompibilidade de xuño de 2019?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 17:10:42

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2019 17:10:48
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Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2019 17:10:49

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 17:10:51

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2019 17:10:52
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2019 17:10:53
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Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, deputadas pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista son varias xa as iniciativas rexistradas
en relación á recuperación do número de permisos de marisqueo a pé en Galicia,
especialmente, no que se refire aos relativos a permisos ás mulleres, xa que estes
veñen sufrindo desde que Feijóo goberna na Xunta, unha redución dun terzo
deles. A última foi no mes de maio deste ano, e na iniciativa solicitábase un plan
específico para a recuperación dos permisos. O dito plan debería estar orientado
ao sector feminino.
O PP non apoiou esta iniciativa, e presentou unha emenda na que instaba ao
Goberno galego a “levar a cabo a implementación do Plan de acción do
marisqueo Galicia 2030”. En relación a este plan, resulta canto menos curioso
que o mesmo non se atopa en ningunha publicación da Xunta de Galicia, polo
que non comprendemos como é posible que o Goberno galego presente a
implementación dun plan, que a día de hoxe non semella estar elaborado. Sería
conveniente coñecer, polo tanto, o seu contido, e tamén diversos aspectos, tales
como os principios nos que se basea, os obxectivos concretos que se perseguen e
os indicadores que se utilizarían para valorar o seu grao de consecución. Outro
aspecto a considerar deberá ser a cronoloxía na implementación do dito plan, así
como o número de permisos de marisqueo que se pretende recuperar cada ano, e
cantos destes corresponderán a mulleres, xa que, este é o colectivo máis
prexudicado nos últimos anos.
Por iso as deputadas que asinan preguntan:
Cales son os principios nos que se basea o Plan de acción do marisqueo Galicia
2030?
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Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2019

Asinado dixitalmente por:
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María Dolores Toja Suárez na data 29/05/2019 17:35:19
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Patricia Otero Rodríguez na data 29/05/2019 17:35:30
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa as medidas a tomar diante da folga do persoal da empresa
Babcock MCS, concesionaria de servizos por parte da Xunta de Galiza.

O persoal da principal concesionaria do servizo de helicópteros, Babcock MCS
que forma parte da compañía británica Babcock Internacional Group, antiga INAER,
iniciaron o venres 17 de maio unha folga, con calendario de paros ao longo do resto do
mes de maio e tamén en xuño e xullo.
Esta protesta ven motivada pola pretensión da empresa de levar a cabo unha
modificación substancial das condicións laborais consistente en aplicar uns recortes
salariais de entre un 13 e un 30%, a pesares de ter anunciado beneficios millonarios.
@s traballadores/as non aceptan esta redución, e pola contra denuncian unha
precarización progresiva do servizo, recorte do cadro de persoal en talleres e
tripulacións, ou a falta de stock en pezas de reposto, o que ocasiona dilacións nas
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pretensións. Aumento de carga de traballo e eliminación de dereitos adquiridos.
A Consellería do Mar ten subscrito coa empresa Babcock Mission Critical
Services España, S.A.U. un contrato administrativo de servizos de operación e
mantemento de dous helicópteros para a prestación do servizo de salvamento marítimo
de Galicia desde o 31 de outubro de 2017. Ao mesmo tempo a dita compañía tamén vén
1
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prestando os seus servizos á Consellería do Medio Rural a través dos contratos de
servizo integrado de helicópteros e brigadas con destino á prevención e defensa contra
incendios forestais; do servizo integrado dun helicóptero e técnicos coordinadores con
destino á prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos de defensa contra
incendios forestais; e o servizo integrado de helicópteros, técnicos coordinadores e
técnicos analistas con destino á prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos
de defensa contra incendios forestais.

A situación denunciada pode repercutir directamente na seguridade das
operacións que teñen que realizar e na calidade do servizo, polo que debe ser obxecto de
ocupación por parte da Xunta de Galiza, por esta razón formúlase a seguinte pregunta
para resposta oral en Pleno:
Ten realizado algunha acción de mediación entre a empresa Babcock MCS,
concesionaria de servizos por parte da Xunta de Galiza, e @s traballadores/as para
solucionar o conflito laboral de xeito que se garantan os seus dereitos laborais e evitar
repercusión na calidade do servizo que teñen que prestar?que prestar?
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Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2019 17:44:10

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2019 17:44:14

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/05/2019 17:44:17

Olalla Rodil Fernández na data 29/05/2019 17:44:18

Noa Presas Bergantiños na data 29/05/2019 17:44:19
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/05/2019 17:44:20
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Á MESA DO PARLAMENTO

Francisco Casal Vidal, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta en Pleno, relativa as actuacións sobre eficiencia enerxética nos
edificios.

A Unión Europea comprometeuse a establecer un sistema enerxético sustentable,
competitivo, seguro e descarbonizado. Na Unión da Enerxía e no marco de
actuación en materia de clima e enerxía até o ano 2030, establécense
compromisos ambiciosos para seguir reducindo as emisións de gases de efecto
invernadoiro (polo menos un 40 % de aquí a 2030, en comparación con 1990),
aumentar a proporción de consumo de enerxía renovable e conseguir un aforro
enerxético en consonancia coas ambicións a escala da Unión, mellorando a
seguridade, competitividade e sustentabilidade enerxéticas desta. A Directiva
2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, modificada pola Directiva
(UE) 2018/2002, establece o obxectivo principal de aumentar a eficiencia
enerxética polo menos un 32,5 % de aforro a escala da Unión para 2030. A
Directiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeo e do Consello establece o
obxectivo vinculante de que polo menos o 32 % da enerxía da Unión proceda de
fontes renovables de aquí a 2030.
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Os edificios revisten unha importancia capital para a política de eficiencia
enerxética da UE, dado que representan preto do 40 % do consumo final de
enerxía.

O Acordo de París de 2015 sobre o Cambio Climático, resultante da 21ª
Conferencia das Partes da Convención Marco de Nacións Unidas sobre o Cambio

162331

Climático (COP 21), dá un impulso aos esforzos da UE por descarbonizar o seu
parque inmobiliario. Tendo en conta de que practicamente o 50 % do consumo
final de enerxía na Unión destínase a calefacción e refrixeración, e que o 80 %
desa enerxía utilízase en edificios, a consecución dos obxectivos da UE en
materia de enerxía e cambio climático está vinculada aos esforzos desta por
renovar o parque inmobiliario, priorizando a eficiencia enerxética, aplicando o
principio de «primeiro, a eficiencia enerxética».

A Comisión, na súa Comunicación relativa á eficiencia enerxética e a súa
contribución á seguridade da enerxía e ao marco 2030 para as políticas en
materia de clima e enerxía, na súa Comunicación relativa a unha Estratexia
Marco para unha Unión da Enerxía resiliente cunha política climática prospectiva
e na súa Comunicación relativa a unha visión estratéxica europea a longo prazo
dunha economía próspera, moderna, competitiva e climaticamente neutra,
destacou a importancia da eficiencia enerxética para a consecución dos
obxectivos da Unión en materia de enerxía e cambio climático e para a transición
a unha enerxía limpa, así como o papel do sector inmobiliario na consecución
deses obxectivos. Na última das tres Comunicacións, a Comisión fai fincapé en
que as medidas en materia de eficiencia enerxética deberían desempeñar un papel
central na consecución dunha economía neutra desde un punto de vista climático
de aquí a 2050 e na redución do consumo de enerxía á metade con respecto a
2005.
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Estas Directivas teñen dous obxectivos complementarios, a saber, acelerar a
renovación dos edificios existentes de aquí a 2050 e favorecer a modernización
de todos os edificios mediante tecnoloxías intelixentes e un vínculo máis claro
coa mobilidade limpa.

Ante esta evidencia de que a eficiencia enerxética nos edificios é a principal
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medida para reducir o consumo de enerxía e a emisión de gases de efecto
invernadoiro, e as medidas contempladas nas Directivas Europeas mencionadas,
En Marea presenta a seguinte Pregunta ao Goberno para a súa resposta en
Pleno.

-

Que instrumentos financeiros, e con que nivel de execución, mobilizou a
Xunta de Galicia nos últimos 3 anos para lograr unhas taxas de renovación
de edificios máis elevadas dende o punto de vista da eficiencia enerxética?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Francisco Casal Vidal na data 29/05/2019 18:10:09
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Á Mesa do Parlamento
Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira, María Antón Vilasánchez,
Moisés Blanco Paradelo, Cristina Romero Fernández, Moisés Rodríguez Pérez
e Sandra Vázquez Dominguez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e concordantes do
Regulamento da Cámara presentan, ante esta Mesa, a seguinte pregunta para
a súa resposta oral en Pleno polo trámite de urxencia.

Xustificación da Urxencia:
A urxencia ven motivada polo impacto en Galicia, e nomeadamente na cidade
Coruña, da decisión do Goberno do Estado de deixar fora da poxa de
interrompebilidade para o segundo semestre deste ano ás plantas de Alcoa na
Coruña e Avilés. A convocatoria foi publicada no Boletín Oficial do Estado ao
día seguinte das eleccións municipais, logo de que fontes do Ministerio de
Industria garantiran a participación de ambas instalacións, desmentindo as
declaracións de Rede Eléctrica.
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Desde o Grupo Parlamentario Popular de Galicia enténdese que o Ministerio
para a Transición Ecolóxica debe aclarar os motivos polos que as plantas de
Alcoa na Coruña e Avilés quedan definitivamente excluídas da poxa de
interrompebilidade e, tamén, os motivos polos que ten reducido o número de
bloques de 40MW e o seu prezo de saída. Estas decisións condicionan o futuro
das instalacións, sobre todo cando o propio Goberno do Estado recoñece que
as tres ofertas non vinculantes por Alcoa Coruña están supeditadas á
consecución dun prezo eléctrico estable e competitivo.
Non é admisible que o Goberno do señor Sánchez non cumpra cos
compromisos adquiridos cos traballadores e traballadoras de Alcoa, nin coas
máis de 5.000 persoas que teñen un emprego vinculado á industria
electrointensiva en Galicia. Cómpre recordar, ademais, que continúa pendente
a aprobación dun Estatuto de Consumidores Electrointensivos a pesar de que
foi anunciada para antes das pasadas eleccións xerais.
Por todo isto, os deputados e deputadas
pregunta en Pleno polo trámite de urxencia:
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asinantes formulan a seguinte

-Que valoración fai o Goberno galego sobre o impacto que está a ter en Galicia
a actuación do Goberno de España en relación coa continuidade de Alcoa na
Coruña e o futuro da industria electrointensiva?

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2019.

Asinado dixitalmente por:
Marta Novoa Iglesias na data 03/06/2019 17:46:21
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 03/06/2019 17:46:43
Maria Antón Vilasánchez na data 03/06/2019 17:47:32
Moisés Blanco Paradelo na data 03/06/2019 17:47:51
Cristina Isabel Romero Fernández na data 03/06/2019 17:48:10
Moisés Rodríguez Pérez na data 03/06/2019 17:48:31
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Sandra Vázquez Dominguez na data 03/06/2019 17:49:00
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Ana Pontón Mondelo, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta
para resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia.

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola preocupación social e institucional diante do
anuncio en campaña electoral do presidente da Xunta do pasado 18 de maio a respecto
da circunvalación de Carballo.

Exposición de motivos
O pasado 18 de maio, nun mitin electoral en Carballo, o presidente da Xunta
comunicoulle ao candidato do PP ás municipais que se era alcalde falarían da
circunvalación. Máis alá da utilización partidista da presidencia da Xunta que destila
estas palabras, o BNG entende que é urxente falar da circunvalación e de facelo co
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alcalde de Carballo elixido pola cidadanía nas urnas o pasado 26 de maio. E sobre todo
é urxente aprobar o proxecto e planificar a súa construción dotando os orzamentos das
partidas necesarias para facela realidade.
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Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a
través das deputadas e deputados asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa
resposta oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia:
Ten previsto o goberno galego aprobar o proxecto da circunvalación de Carballo
no ano 2019 co obxecto de iniciar as obras no 2020?

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2019

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

Xosé Luis Bará Torres na data 03/06/2019 17:58:58

María Montserrat Prado Cores na data 03/06/2019 17:59:03

Ana Pontón Mondelo na data 03/06/2019 17:59:05
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Xose Luis Rivas Cruz na data 03/06/2019 17:59:06

Olalla Rodil Fernández na data 03/06/2019 17:59:08
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Noa Presas Bergantiños na data 03/06/2019 17:59:09
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Á MESA DO PARLAMENTO
Carmen Santos Queiruga, Eva Solla Fernández, Paula Quinteiro Araújo,
Paula Vázquez Verao e Flora Miranda Pena, deputadas do Grupo Parlamentar
de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte PREGUNTA URXENTE para a súa resposta oral en
Pleno.

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola convocatoria de folga no sector das emerxencias.
Nos últimos meses vimos de sufrir, pola falla de dilixencia e previsión da Xunta
de Galicia, distintas folgas no servizo de emerxencias de Galicia.
Dunha banda, a folga dos traballadores e traballadoras do 112 por sobrecarga de
traballo, a folga dos traballadores e traballadoras do 061, e traballadores e
traballadoras do transporte sanitario en Galicia que se solventou temporalmente
ca firma do novo convenio colectivo ata 2022 no marco dun preacordo acadado
entre a patronal do sector das ambulancias e os representantes sindicais e, doutra
banda, voltamos a ter no mes de maio novos paróns do sector pero, neste caso,
dos pilotos de emerxencias, con paros o 23, e do 27 ao 30 de maio, convocados
polos sindicatos Sepla, Asetma e UXT, e dos traballadores de Babcock (antiga
Inaer) que operan cos helicópteros de emerxencia - entre eles os Pesca 1 e o
Pesca 2 e os Helimer con base en Alvedro e Santiago - que comezaron as
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xornadas de folga como protesta pola rebaixa salarial platexada pola compañía,
que pretende recortar o soldo dos empregados entre un 13 e un 30 %.
Estamos a falar dun servicio esencial para a poboación, do que depende tanto o
seu benestar e seguridade, como a súa vida; polo que consideramos urxente que
a Xunta de Galicia, pola súa responsabilidade directa na xestión da prestación
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dos servizos, garanta a súa calidade.
Polo anterior, presentase a seguinte Pregunta:
-En que fase se atopan todos estes procesos de negociación e resolución de
conflitos cos distintos integrantes do sector de emerxencias de Galicia para a
adopción de medidas por parte da Xunta resolutivas de tantos conflitos abertos de
xeito que se garanta o desenvolvemento dunha prestación digna das emerxencias
sanitarias aos galegos e galegas?

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2019.

Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Eva Solla Fernández
Paula Quinteiro Araújo
Paula Vázquez Verao
Flora Miranda Pena
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Vicevoceira e deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Carmen Santos Queiruga na data 03/06/2019 18:17:13

Eva Solla Fernández na data 03/06/2019 18:17:39

Paula Quinteiro Araújo na data 03/06/2019 18:17:58

Paula Vázquez Verao na data 03/06/2019 18:18:10
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Flora María Miranda Pena na data 03/06/2019 18:18:25
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Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, voceiro do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
PREGUNTA , para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente da Xunta
de Galicia.
-

Sr. Presidente, que vai a facer, ou está facendo, o seu goberno ante a nova
situación de Ferroatlántica?

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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Luis Villares Naveira na data 03/06/2019 16:46:41
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Considera normal que nun país como Galiza, excedentario na produción
de enerxía eléctrica, teñamos unha crise industrial con centos de empregos en
risco?

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2019

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 03/06/2019 17:56:30
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Á Mesa do Parlamento
Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr.
presidente da Xunta de Galicia.
Sr. presidente, considera vostede que está impulsando coa debida
dilixencia a actividade institucional da Xunta de Galicia

Pazo do Parlamento, 3 de xuño de 2019
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/06/2019 13:14:12
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1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

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

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

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

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

4.2.

CORRECCIÓNS DE ERROS
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