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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre a política do Goberno galego en relación coa protección das persoas galegas usuarias de
produtos ﬁnanceiros
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ı 52300 (10/PNP-003911)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o incumprimento do acordo parlamentario referido á dotación ao Concello da Rúa dunha
motobomba para a extinción dos lumes coas características solicitadas por este, así como a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia ao respecto
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acordo do Consello da
Xunta de Galicia do ano 2004 polo que se aproba deﬁnitivamente o Plan sectorial da rede viaria da
Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada e Bergondo, así como o proxecto de trazado presentado polo Concello de Cambre no ano 2006
166415
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que
debe levar a cabo en relación cos danos ocasionados pola sarabia e polas choivas torrenciais padecidas o día 8 de xullo na zona de Monterrei
166422

166390

X lexislatura. Número 508. 19 de xullo de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 52374 (10/PNP-003914)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación xerada no
ano 2019 cos contratos dos investigadores de posdoutoramento e coa avaliación do traballo de investigación para o acceso ás axudas para a investigación posdoutoral, así como o investimento destinado a I+D+i
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para crear un parque público de alugamento social e un imposto autonómico de vivenda baleira
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ı 52396 (10/PNP-003916)

Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre o recoñecemento por parte do Goberno galego da categoría profesional acorde cos perfís exixidos ao persoal do Servizo de Atención e Información á Cidadanía da Xunta de Galicia (teléfono 012),
en concreto ao do teléfono social e ao dos servizos de resposta de chamadas telefónicas
166434

ı 52402 (10/PNP-003917)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a dotación por parte do Goberno galego da partida orzamentaria necesaria para a reciclaxe
ou a neutralización dos residuos procedentes do accidente do Prestige depositados nun balsa en
Sogarisa, no concello das Somozas, pendentes de tratamento
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre o apoio e o impulso por parte do Goberno galego da presentación da candidatura do xeoparque
da Costa da Morte como xeoparque mundial, dentro do Programa internacional de ciencias da Terra
e xeoparques da UNESCO, así como a súa integración nas redes europea e mundial de xeoparques
166442
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ı 52423 (10/PNP-003919)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co V Convenio colectivo
único para o persoal laboral da Xunta de Galicia
166444

ı 52424 (10/PNP-003920)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, Maria del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos e coas perdas
ocasionadas polas fortes treboadas rexistradas na madrugada do 9 de xullo no sur de Ourense, en
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particular nos cultivos hortícolas e nos viñedos do ámbito das denominacións de orixe Monterrei
e Valdeorras
166446

ı 52488 (10/PNP-003921)

Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos ocasionados
polo pedrazo o día 8 de xullo nos viñedos, nos cultivos hortícolas e nos castiñeiros da provincia
de Ourense, en particular nos concellos do Barco de Valdeorras, de Rubiá, do Bolo, de Monterrei
e de Verín
166448

ı 52504 (10/PNP-003922)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co incremento do sobrepeso e da obesidade infantil en Galicia
166450

ı 52508 (10/PNP-003923)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa doazón económica da Fundación Amancio Ortega para a adquisición de equipamento de alta tecnoloxía para a detección e o tratamento
de enfermidades oncolóxicas
166455

ı 52515 (10/PNP-003924)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa demanda xudicial interposta
polo Goberno central para a recuperación para o dominio público da titularidade do pazo de Meirás
166457

ı 52519 (10/PNP-003925)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa denegación a un menor
con trastornos do espectro autista dunha praza nun campamento de verán polo colexio onde estuda
166461
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ı 52535 (10/PNP-003926)

Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar o impacto no patrimonio
natural das obras de acondicionamento previstas pola Deputación Provincial de Ourense entre os
puntos quilométricos 3,020 e 3,518 da estrada OU-1114
166464

ı 52564 (10/PNP-003927)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
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Sobre as actuacións da Xunta de Galicia relacionadas coa prohibición da publicidade do xogo en
liña e do xogo presencial de competencia autonómica dos establecementos de xogo da comunidade autónoma na Radio e na Televisión de Galicia, independentemente do horario ou da programación de que se trate
166468

ı 52566 (10/PNP-003928)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas á incorporación no Anteproxecto
de lei reguladora dos xogos de Galicia dun artigo no cal se estableza a creación dun observatorio
galego de xogos que teña entre as súas funcións elaborar un protocolo de menores en materia de
xogo e un informe anual sobre o xogo na comunidade autónoma
166472

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

ı 52295 (10/PNC-004175)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o incumprimento do acordo parlamentario referido á dotación ao Concello da Rúa dunha
motobomba para a extinción dos lumes coas características solicitadas por este, así como a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia ao respecto
166475

ı 52311 (10/PNC-004176)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acordo do Consello da
Xunta de Galicia do ano 2004 polo que se aproba deﬁnitivamente o Plan sectorial da rede viaria da
Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada e Bergondo, así como o proxecto de trazado presentado polo Concello de Cambre no ano 2006
166479

ı 52369 (10/PNC-004177)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que
debe levar a cabo en relación cos danos ocasionados pola sarabia e polas choivas torrenciais padecidas o día 8 de xullo na zona de Monterrei
166486

ı 52373 (10/PNC-004178)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación xerada no
ano 2019 cos contratos dos investigadores de posdoutoramento e coa avaliación do traballo de
investigación para o acceso ás axudas para a investigación posdoutoral, así como o investimento
destinado a I+D+i
166489
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ı 52392 (10/PNC-004179)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o dereito á vivenda, así como
para crear un parque público de alugamento social e un imposto autonómico de vivenda baleira
166493

ı 52395 (10/PNC-004180)

Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre o recoñecemento polo Goberno galego da categoría profesional acorde cos perfís exixidos
ao persoal do Servizo de Atención e Información á Cidadanía da Xunta de Galicia (teléfono 012), en
concreto ao do teléfono social e ao dos servizos de resposta de chamadas telefónicas
166498

ı 52401 (10/PNC-004181)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a dotación por parte do Goberno galego da partida orzamentaria necesaria para a reciclaxe
ou a neutralización dos residuos procedentes do accidente do Prestige depositados nun balsa en
Sogarisa, no concello das Somozas, pendentes de tratamento
166503

ı 52407 (10/PNC-004183)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre o apoio e o impulso por parte do Goberno galego da presentación da candidatura do xeoparque
da Costa da Morte como xeoparque mundial, dentro do Programa internacional de ciencias da Terra
e xeoparques da UNESCO, así como a súa integración nas redes europea e mundial de xeoparques
166506

ı 52422 (10/PNC-004184)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co V Convenio colectivo
único para o persoal laboral da Xunta de Galicia
166508

CSV: BOPGDSPGkUMlHD5Li6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 52425 (10/PNC-004185)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, Maria del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos e coas perdas
ocasionados polas fortes treboadas rexistradas na madrugada do 9 de xullo no sur de Ourense, en
particular nos cultivos hortícolas e nos viñedos do ámbito das denominacións de orixe Monterrei
e Valdeorras
166510

ı 52487 (10/PNC-004186)

Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos ocasionados
polo pedrazo o día 8 de xullo nos viñedos, nos cultivos hortícolas e nos castiñeiros da provincia
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de Ourense, en particular nos concellos do Barco de Valdeorras, de Rubiá, do Bolo, de Monterrei
e de Verín
166512

ı 52503 (10/PNC-004187)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co incremento do sobrepeso e da obesidade infantil en Galicia
166514

ı 52507 (10/PNC-004188)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa doazón económica da Fundación Amancio Ortega para a adquisición de equipamento de alta tecnoloxía para a detección e o tratamento
de enfermidades oncolóxicas
166519

ı 52514 (10/PNC-004189)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa demanda xudicial interposta
polo Goberno central para a recuperación para o dominio público da titularidade do pazo de Meirás
166521

ı 52518 (10/PNC-004190)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa denegación a un menor
con trastornos do espectro autista dunha praza nun campamento de verán polo colexio onde estuda
166525

ı 52534 (10/PNC-004191)

Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar o impacto no patrimonio
natural das obras de acondicionamento previstas pola Deputación Provincial de Ourense entre os
puntos quilométricos 3,020 e 3,518 da estrada OU-1114
166528
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ı 52563 (10/PNC-004192)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia relacionadas coa prohibición da publicidade do xogo en
liña e do xogo presencial de competencia autonómica dos establecementos de xogo da comunidade autónoma na Radio e na Televisión de Galicia, independentemente do horario ou da programación de que se trate
166532

ı 52565 (10/PNC-004193)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
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Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas á incorporación no Anteproxecto
de lei reguladora dos xogos de Galicia dun artigo no cal se estableza a creación dun observatorio
galego de xogos que teña entre as súas funcións elaborar un protocolo de menores en materia de
xogo e un informe anual sobre o xogo na comunidade autónoma
166536

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

ı 52315 (10/INT-001738)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de infraestruturas viarias

166539

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a planiﬁcación do modelo enerxético

166545

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a política do Goberno galego en materia de vivenda protexida

166549

ı 52366 (10/INT-001739)
ı 52376 (10/INT-001740)
ı 52405 (10/INT-001741)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co tratamento dos residuos procedentes do accidente do Prestige
166554

ı 52418 (10/INT-001742)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación cos dereitos laborais do persoal da Xunta de
Galicia
166556
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ı 52430 (10/INT-001743)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política laboral da Consellería de Política Social en relación cos centros de atención
directa
166558

ı 52506 (10/INT-001744)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención da obesidade infantil e de tratamento
dos trastornos alimentarios
166561
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ı 52559 (10/INT-001745)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación co dereito da mocidade a un proxecto de vida autónoma
166565

1.6. Procedementos de elección, designación e proposta de nomeamento
1.6.6. Vogais da Xunta Electoral de Galicia

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 17 de xullo de 2019, de designación de vogais non xudiciais
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da Xunta Electoral de Galicia
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 17 de xullo de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas
Admisión a trámite
- 52544 (10/MOC-000155)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre a política do Goberno galego en relación coa protección das persoas galegas usuarias de
produtos ﬁnanceiros
- 52567 (10/MOC-000156)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a xestión das subvencións percibidas polo sindicato Xóvenes Agricultores

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas
Admisión a trámite e publicación
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- 52300 (10/PNP-003911)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o incumprimento do acordo parlamentario referido á dotación ao Concello da Rúa dunha
motobomba para a extinción dos lumes coas características solicitadas por este, así como a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia ao respecto
- 52312 (10/PNP-003912)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acordo do Consello da
Xunta de Galicia do ano 2004 polo que se aproba deﬁnitivamente o Plan sectorial da rede viaria da
Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada e Bergondo, así como o proxecto de trazado presentado polo Concello de Cambre no ano 2006
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- 52370 (10/PNP-003913)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que
debe levar a cabo en relación cos danos ocasionados pola sarabia e polas choivas torrenciais padecidas o día 8 de xullo na zona de Monterrei
- 52374 (10/PNP-003914)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación xerada no
ano 2019 cos contratos dos investigadores de posdoutoramento e coa avaliación do traballo de
investigación para o acceso ás axudas para a investigación posdoutoral, así como o investimento
destinado a I+D+i
- 52393 (10/PNP-003915)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o dereito á vivenda, así como
para crear un parque público de alugamento social e un imposto autonómico de vivenda baleira
- 52396 (10/PNP-003916)
Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre o recoñecemento por parte do Goberno galego da categoría profesional acorde cos perfís
exixidos ao persoal do Servizo de Atención e Información á Cidadanía da Xunta de Galicia (teléfono
012), en concreto ao do teléfono social e ao dos servizos de resposta de chamadas telefónicas
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- 52402 (10/PNP-003917)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a dotación por parte do Goberno galego da partida orzamentaria necesaria para a reciclaxe
ou a neutralización dos residuos procedentes do accidente do Prestige depositados nun balsa en
Sogarisa, no concello das Somozas, pendentes de tratamento
- 52408 (10/PNP-003918)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre o apoio e o impulso por parte do Goberno galego da presentación da candidatura do xeoparque da Costa da Morte como xeoparque mundial, dentro do Programa internacional de ciencias
da Terra e xeoparques da UNESCO, así como a súa integración nas redes europea e mundial de
xeoparques
- 52423 (10/PNP-003919)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co V Convenio colectivo
único para o persoal laboral da Xunta de Galicia
- 52424 (10/PNP-003920)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, Maria del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos e coas perdas
ocasionadas polas fortes treboadas rexistradas na madrugada do 9 de xullo no sur de Ourense, en
particular nos cultivos hortícolas e nos viñedos do ámbito das denominacións de orixe Monterrei
e Valdeorras
- 52488 (10/PNP-003921)
Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos ocasionados polo
pedrazo o día 8 de xullo nos viñedos, nos cultivos hortícolas e nos castiñeiros da provincia de Ourense,
en particular nos concellos do Barco de Valdeorras, de Rubiá, do Bolo, de Monterrei e de Verín
- 52504 (10/PNP-003922)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co incremento do sobrepeso e da obesidade infantil en Galicia
- 52508 (10/PNP-003923)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa doazón económica da Fundación Amancio Ortega para a adquisición de equipamento de alta tecnoloxía para a detección e o tratamento
de enfermidades oncolóxicas
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- 52515 (10/PNP-003924)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa demanda xudicial interposta
polo Goberno central para a recuperación para o dominio público da titularidade do pazo de Meirás
- 52519 (10/PNP-003925)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa denegación a un menor
con trastornos do espectro autista dunha praza nun campamento de verán polo colexio onde estuda
- 52535 (10/PNP-003926)
Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar o impacto no patrimonio

natural das obras de acondicionamento previstas pola Deputación Provincial de Ourense entre os
puntos quilométricos 3,020 e 3,518 da estrada OU-1114
- 52564 (10/PNP-003927)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis

Sobre as actuacións da Xunta de Galicia relacionadas coa prohibición da publicidade do xogo en

liña e do xogo presencial de competencia autonómica dos establecementos de xogo da comunidade autónoma na Radio e na Televisión de Galicia, independentemente do horario ou da programación de que se trate

- 52566 (10/PNP-003928)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas á incorporación no Anteproxecto
de lei reguladora dos xogos de Galicia dun artigo no cal se estableza a creación dun observatorio

galego de xogos que teña entre as súas funcións elaborar un protocolo de menores en materia de
xogo e un informe anual sobre o xogo na comunidade autónoma

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas
Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 52295 (10/PNC-004175)

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

Sobre o incumprimento do acordo parlamentario referido á dotación ao Concello da Rúa dunha
motobomba para a extinción dos lumes coas características solicitadas por este, así como a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia ao respecto

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 52311 (10/PNC-004176)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acordo do Consello da

Xunta de Galicia do ano 2004 polo que se aproba deﬁnitivamente o Plan sectorial da rede viaria da

Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada e Bergondo, así como o proxecto de trazado presentado polo Concello de Cambre no ano 2006

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 52369 (10/PNC-004177)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que
debe levar a cabo en relación cos danos ocasionados pola sarabia e polas choivas torrenciais padecidas o día 8 de xullo na zona de Monterrei
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 52373 (10/PNC-004178)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación xerada no ano
2019 cos contratos dos investigadores de posdoutoramento e coa avaliación do traballo de investigación
para o acceso ás axudas para a investigación posdoutoral, así como o investimento destinado a I+D+i
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 52392 (10/PNC-004179)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o dereito á vivenda, así como
para crear un parque público de alugamento social e un imposto autonómico de vivenda baleira
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 52395 (10/PNC-004180)
Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre o recoñecemento polo Goberno galego da categoría profesional acorde cos perfís exixidos
ao persoal do Servizo de Atención e Información á Cidadanía da Xunta de Galicia (teléfono 012), en
concreto ao do teléfono social e ao dos servizos de resposta de chamadas telefónicas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 52401 (10/PNC-004181)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a dotación por parte do Goberno galego da partida orzamentaria necesaria para a reciclaxe
ou a neutralización dos residuos procedentes do accidente do Prestige depositados nun balsa en
Sogarisa, no concello das Somozas, pendentes de tratamento
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 52407 (10/PNC-004183)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre o apoio e o impulso por parte do Goberno galego da presentación da candidatura do xeoparque
da Costa da Morte como xeoparque mundial, dentro do Programa internacional de ciencias da Terra
e xeoparques da UNESCO, así como a súa integración nas redes europea e mundial de xeoparques
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 52422 (10/PNC-004184)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co V Convenio colectivo
único para o persoal laboral da Xunta de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 52425 (10/PNC-004185)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, Maria del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos e coas perdas
ocasionados polas fortes treboadas rexistradas na madrugada do 9 de xullo no sur de Ourense, en
particular nos cultivos hortícolas e nos viñedos do ámbito das denominacións de orixe Monterrei
e Valdeorras
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 52487 (10/PNC-004186)
Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos danos ocasionados
polo pedrazo o día 8 de xullo nos viñedos, nos cultivos hortícolas e nos castiñeiros da provincia
de Ourense, en particular nos concellos do Barco de Valdeorras, de Rubiá, do Bolo, de Monterrei
e de Verín
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 52503 (10/PNC-004187)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co incremento do sobrepeso e da obesidade infantil en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 52507 (10/PNC-004188)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa doazón económica da Fundación Amancio Ortega para a adquisición de equipamento de alta tecnoloxía para a detección e o tratamento
de enfermidades oncolóxicas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 52514 (10/PNC-004189)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa demanda xudicial interposta
polo Goberno central para a recuperación para o dominio público da titularidade do pazo de Meirás
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 52518 (10/PNC-004190)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa denegación a un menor
con trastornos do espectro autista dunha praza nun campamento de verán polo colexio onde estuda
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 52534 (10/PNC-004191)
Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar o impacto no patrimonio
natural das obras de acondicionamento previstas pola Deputación Provincial de Ourense entre os
puntos quilométricos 3,020 e 3,518 da estrada OU-1114
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 52563 (10/PNC-004192)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia relacionadas coa prohibición da publicidade do xogo en liña e
do xogo presencial de competencia autonómica dos establecementos de xogo da comunidade autónoma
na Radio e na Televisión de Galicia, independentemente do horario ou da programación de que se trate
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 52565 (10/PNC-004193)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas á incorporación no Anteproxecto
de lei reguladora dos xogos de Galicia dun artigo no cal se estableza a creación dun observatorio
galego de xogos que teña entre as súas funcións elaborar un protocolo de menores en materia de
xogo e un informe anual sobre o xogo na comunidade autónoma
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións
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Admisión a trámite e publicación
- 52315 (10/INT-001738)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de infraestruturas viarias
- 52366 (10/INT-001739)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a planiﬁcación do modelo enerxético
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- 52376 (10/INT-001740)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a política do Goberno galego en materia de vivenda protexida
- 52405 (10/INT-001741)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co tratamento dos residuos procedentes do accidente do Prestige
- 52418 (10/INT-001742)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación cos dereitos laborais do persoal da Xunta de Galicia
- 52430 (10/INT-001743)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política laboral da Consellería de Política Social en relación cos centros de atención directa
- 52506 (10/INT-001744)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención da obesidade infantil e de tratamento
dos trastornos alimentarios
- 52559 (10/INT-001745)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación co dereito da mocidade a un proxecto de vida autónoma
Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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1.6. Procedementos de elección, designación e proposta de nomeamento
1.6.6. Vogais da Xunta Electoral de Galicia

Acordo da Mesa do Parlamento, do 17 de xullo de 2019, de designación de vogais non
xudiciais da Xunta Electoral de Galicia
A Mesa do Parlamento, na reunión do 17 de xullo de 2019, tomou coñecemento da relación de candidatos propostos polos grupos parlamentarios.
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A Mesa, ao abeiro do establecido no artigo 14.2.b) da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia,
adopta o seguinte acordo:
1º. Designar vogal non xudicial da Xunta Electoral de Galicia a D. Carlos Martínez-Buján Pérez.
2º. Comunicar este acordo á Xunta Electoral de Galicia.
3º. Dispoñer a publicación deste acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
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Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación
debatida na sesión plenaria celebrada o pasado 9 de xullo, sobre a política do Goberno
galego en relación coa protección das persoas galegas usuarias de produtos financeiros
(doc. núm 51374, [10/INT-001708]).

Moción
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
1. Levar a cabo ao abeiro do Instituto Galego do Consumo e da Competencia e
da Escola Galega do Consumo un programa específico de formación en materia
financeira e de prevención dos abusos bancarios dirixido a particulares e tamén a
profesionais da atención ao consumidor, cun incremento de orzamento e persoal que
será recollido no Proxecto de Orzamentos de 2020.
2. Desenvolver unha avaliación do impacto en Galiza da aplicación do Código
de boas prácticas bancarias e da transposición da MIFID II de cara a estudar medidas
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para poñer en práctica no ámbito das súas competencias para elevar o grao de
protección das e dos usuarios galegos que poidan verse afectados e afectadas así como
remitir, se proceder, suxestións de modificación da normativa estatal ou europea aos
organismos competentes.
3. Estudar e buscar consenso arredor de medidas conducentes a reducir a
potencial exclusión financeira das e dos galegos polo peche de oficinas bancarias sen
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que iso supoña e ningún caso un aumento do traspaso de recursos económicos da
administración pública ás entidades financeiras privadas.
4. Deseñar unha estratexia de impulso á banca pública galega e novas fórmulas
de participación pública, reformulando os instrumentos do crédito e adoptando as
medidas necesarias para que o aforro galego reverta en crédito e investimento no noso
país.”

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Deputada do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGkUMlHD5Li6
REXISTRO8Z55QsN4B9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Presas Bergantiños na data 12/07/2019 12:18:47

Ana Pontón Mondelo na data 12/07/2019 12:18:56
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Quinteiro Araújo, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación doc. núm.
51518, sobre a xestión de Xóvenes Agricultores, que foi tratada na sesión
plenaria do día 9 de xullo de 2019. (10/INT-001713).

MOCIÓN
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1. Iniciar antes de que remate o presente ano unha auditoría pública de todas as
subvencións percibidas polo sindicato Xóvenes Agricultores por parte da Xunta
de Galicia.
2. Levar adiante todos os trámites necesarios para que se devolva ao público o
conxunto do patrimonio acumulado por Xóvenes Agricultores, tras a sinatura do
convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e as organizacións
profesionais agrarias, para a dotación de medios materiais vinculados ao
mantemento de actividade de interese agrario, tras o incumprimento deste.
3. Establecer todos os mecanismos necesarios para que non volva a acontecer que
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fondos dedicados as actividades de interese agrario se empreguen para intereses
alleos.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2019.
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ASdo.: Paula Quinteiro Araújo
Deputada do G.P. de En Marea.
Manuel Lago Peñas
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 12/07/2019 14:09:15
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José Manuel Lago Peñas na data 12/07/2019 14:09:41
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, 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 loita contra o lume é unha das tarefas de maior responsabilidade e
complicación na que teñen que colaborar todas as institucións galegas,
especialmente a Xunta de Galiza pola súa capacidade económica e os concellos por
seren o organismo máis achegado á cidadanía e mellor coñecedor do seu propio
territorio.
Se ben os concellos galegos teñen responsabilidades na loita contra o lume é
fundamental que para facelo teñan dispoñíbeis os medios adecuados, para o que a
Xunta debe dotalos en aras das súas responsabilidades legais e máis aínda tendo en
conta as limitacións orzamentarias e de gasto que teñen as entidades locais. Porén, a
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Xunta de Galiza practica unha política de sectarismo, escurantismo e arbitrariedade
na asignación destes medios.
Un dos casos máis escandalosos dos que o Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego tivo coñecemento é o do Concello da Rúa. Máis de 4 anos

1
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reclamando unha nova motobomba despois de que a que tivo conveniada máis de 17
tivera un accidente durante unha tarefa de extinción.
O 26 de maio de 2018 o BNG acadaba por unanimidade un acordo na
Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. Porén, a día de hoxe
continúa incumprido malia que no verán de 2018 a Xunta de Galiza seguiu
adxudicando medios a diferentes concellos sen clarificar cales eran os seus criterios
de distribución. Esta situación é de todo punto de vista inaceptábel e por estes
motivos o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presentou preguntas
en comisión ao señor Fernández Couto, Director Xeral de Montes. No transcurso
desa comisión o máximo responsábel do goberno galego non concreto se ían ou non
dotar o Concello, porén si o confirmou a nota de prensa emitida pola Xunta de
Galiza ese mesmo día (04/07/2019) na que titulaba “A Consellería do Medio Rural
cederá unha motobomba ao concello ourensán da Rúa”.

Por todo isto o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición
non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza acorda, por resolución, reprobar á Xunta de Galiza
polo seu incumprimento do acordo adoptado pola Comisión 7ª, Agricultura,
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Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 25 de maio de 2018 e das
falsidades promulgadas o 4 de xullo de 2019 respecto do rexeitamento dunha
motobomba por parte do Concello da Rúa.
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O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a dotar no prazo máximo
dun mes ao Concello da Rúa dunha motobomba coas características solicitadas polo
Concello.”

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
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
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/07/2019 13:22:09

Xosé Luis Bará Torres na data 05/07/2019 13:22:17

María Montserrat Prado Cores na data 05/07/2019 13:22:23
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, 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
A política debe anticiparse ós problemas, é dicir, arbitrar solucións ós problemas
que se anuncian. A área metropolitana da Coruña hai tempo que anuncia a necesidade
de articular viariamente o seu espazo.
O crecemento urbanístico sen deseño nin proxecto coherente e a rede viaria
insuficiente e caótica anuncian un serio problema de comunicacións se non se lle pon
remedio.
Así se escenifica en xullo de 2004 nun encontro onde están presentes, entre
outros, o actual presidente da Xunta, e os alcaldes de Oleiros, Culleredo e Abegondo.
Tamén estaban os que no seu momento eran alcaldes da Coruña, Arteixo e Cambre.
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O 20 de Setembro de 2004, sendo Conselleiro de Política Territorial o Sr. Feijóo
e director o Sr. Agustín Hernández, publícase no DOGA, a resolución de 9 de setembro:
“Pola que se fai publico o acordo do Consello da Xunta de Galicia pola que se aproba
definitivamente o Plan Sectorial da rede viaria da Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre,
Oleiros, Sada e Bergondo).”

1
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O Plan Sectorial nace coa premisa de ser algo máis ca un Plan de Infraestruturas
da rede viaria. Para isto define determinacións de Política de Intervención Territorial
que comprometen ós documentos que o desenvolven.
Entre estas determinacións destacamos as seguintes:
•

POTENCIACIÓN DA ACTIVIDADE COMERCIAL:

“Mellora da accesibilidade intrazonal que actúa como elemento potenciador da
actividade comercial.
•

MAIOR EQUILIBRIO TERRITORIAL E COHESIÓN SOCIAL.

“Dotación duns niveis mínimos de accesibilidade para as zonas rurais e urbanas
máis desfavorecidas, de forma que se estableza un maior Equilibrio Territorial e
Cohesión Sociais”.
•

LIBERALIZACION DE PEAXE.

“Para potenciar a penetración polas vías de alta capacidade como a AP.9 ou a
A.55 considérase necesaria a Liberalización da Peaxe nos tramos da área de estudio. Á
súa vez a permeabilización da Autopista do Atlántico a través de novos enlaces dotaría
dunha maior accesibilidade a zonas como o aeroporto de Alvedro ou á ria do Burgo. En
concreto se prantexa realizar un enlace na Corbeira, na área de Servizo do Burgo,
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mellorar o enlace de A Barcala e Completar o enlace en Catro Camiños (libre de
peaxe).
No acordo de Aprobación Definitiva do Plan Sectorial, posto que en Cambre
non estaba definido o trazado, tómase a decisión de que sexa o propio Concello o que
redacte a proposta de trazado neste tramo.
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Literalmente di: “1.4. Deixase en suspenso o trazado do treito da vía 13
conexión A9/A6/N-VI (Cambre Oleiros) comprendido entre a estrada AC-221 (acceso
ao polígono de Cambre) e a A6. o Planeamento de

Cambre deberá incluir unha

solución que una o polígono de Cambre coa A6, con características VR-80 entre o
polígono e a AP-9 e, con características de C-80 e accesos controlados entre AP-9 e a
A6.
En febreiro de 2006 o concello de Cambre redacta un proxecto de acordo
axustado ás esixencias do Plan Sectorial no apartado 1.4 mencionado anteriormente.
A Xunta de Galicia aproba provisionalmente o proxecto de trazado con
variacións substanciais que non se axustan nin ó aprobado en pleno polo concello de
Cambre nin ó Plan Sectorial:
•

A conexión coa AP-9, non contempla o nó de Catro Camiños con peaxe

libre en todas as direccións.
•

Se incorpora unha pata de conexión coa AP.9, na posición do lugar de

Armental, con área de peaxe.
•

O tramo entre a AP-9 e a A-6 defínese con características de VR-100 e

non de C-80, tal e como estaba previsto.
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•

Non se realiza o nó previsto en Bribes.

O 23 de Abril de 2009 a Xunta de Galicia acorda a aprobación definitiva do
proxecto de trazado, sen atender as alegacións e a pesares de que o documento non se
axusta ás determinacións descritas e previstas no Plan Sectorial Viario. A escusa, naquel
momento é que Fomento non permite a conexión libre de peaxe.

3
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O 19 de Maio do 2009 o Concello de Cambre, ó non recibir xustificacións polo
rexeitamento das alegacións presentadas e a absoluta desconsideración ás mesmas,
presenta un Recurso de Reposición, que a día de hoxe, xuño de 2019 continúa sen
resposta, 10 anos despois.
Transcorridas un cento máis de vicisitudes, reunións, mocións no concello,
acordos dos alcaldes da área metropolitana, iniciativas parlamentarias... a fins de
febreiro do presente ano 2019 presentáronse oficialmente as obras do novo tramo da
Vía Ártabra. Sacaron a licitación o tramo entre a Nacional VI e a AP9 por arredor de 40
millóns de euros e cun prazo de execución de 36 meses. A presentación de ofertas
finalizou o 1 de abril pasado e todo ven indicar que as obras comezarán no verán.
O goberno galego decide facelo en 2 fases:
-O tramo entre a N.VI e a AC221 de 3kms máis o enlace co polígono do Espíritu
Santo de 1km.
-Un modificado entre a AC221 e a AP9 á espera da autorización do Ministerio
de Fomento.
Estas dúas fases por 35,49millóns de euros ós que habería que sumar 1,5ME en
expropiacións, 1,84ME por servizos afectados e 1,5ME en actuacións sobre instalacións
e servizos da AP9.
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Segundo os estudos de densidades de tráfico, de todo o tránsito captado pola Vía
Ártabra entre a N VI e a AP9 tan só 1/3 provén do tramo anterior da Vía polo que se
deduce que a captación maioritaria procedería da N VI. Por tanto, tráficos canalizados
pola N.VI cara á cidade da Coruña serán transferidos á AP 9 a través da vía Ártabra e
tamén do vial 18.
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Óptase así por facer da N.VI case unha vía urbana facendo máis beneficioso
optimizar o aproveitamento do corredor que suporía a AP9 coma vía de alta capacidade
en tránsito e en cobro porque as peaxes seguen vixentes.
Óptase pois polo enlace da Gándara que é máis custoso, menos lóxico e a pesar
das xustificacións aparecidas na DIA altera un humidal, coma o topónimo indica, de
grande interese para esta área metropolitana, ademais doutros bens de interese cultural.
A lóxica utilizada no Plan Sectorial aprobado en setembro de 2004 optaría por
un trazado en malla que articulase a área metropolitana diminuíndo a densidade de
tráfico na cidade e causando o menor impacto medioambiental.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
-- Cumprir co acordo de aprobación definitiva do Plan Sectorial dando validez ó
proxecto de trazado presentado polo Concello de Cambre no ano 2006.
-- Que a conexión coa AP-9 se leve a cabo por Catro Camiños con peaxe libre
en tódalas direccións.
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-- Que responda ao recurso de Reposición contra o trazado que enlaza na
Gándara presentado en 2009 e que dez anos despois segue sen contestación.
-- Que declare publicamente que non haberá peaxes e que aclare por que se
detallan as praias de peaxes a pesar das declaracións da Conselleira de Infraestruturas
nas que aseguraba a inexistencia delas.
5
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-- Que respecte as determinacións plasmadas no Plan Sectorial da rede viaria da
Coruña de Política de Intervención Territorial nos que prima a “Potenciación da
actividade comercial” coa mellora da accesibilidade intrazonal que actúa como
elemento potenciador da actividade comercial,
-- Que respecte as determinacións plasmadas no Plan Sectorial da rede viaria da
Coruña de Política de Intervención Territorial nos que prima un “Maior equilibrio
territorial e cohesión social” coa dotación duns niveis mínimos de accesibilidade para as
zonas rurais e urbanas máis desfavorecidas, de forma que se estableza un maior
Equilibrio Territorial e Cohesión Social.”

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Xose Luis Rivas Cruz na data 05/07/2019 13:37:15
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, 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
O pasado día 8 de xullo pola tarde, declarada situación de alerta laranxa,
sucedéronse unha serie de choivas torrenciais e saraibada en diferentes localidades do
país. Sen dúbida unha das zonas máis afectadas foi o Concello de Monterrei.
Afortunadamente non houbo que lamentar perdas vitais. Porén, é innegable que os
danos materiais e tamén agrícolas foron considerábeis e que a recuperación desta zona
debe implicar a todas as administracións.
Para o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, á espera de que se
poida facer unha limpeza e unha avaliación pormenorizada dos danos, danse as
condicións para que se activen de inmediata todos os mecanismos posibles para paliar
os danos económicos e materiais da comarca de Monterrei, pois estamos a falar dunha
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situación excepcional que xustifica a declaración de Zona Afectada Gravemente por
unha emerxencia de protección civil conforme contempla o artigo 23 a Lei 17/2015
estatal de Protección Civil.
Máis aínda, pasada a urxencia haberá que facer unha reflexión colectiva
primeiro, de como a degradación do monte polos lumes agravou o lavado das ladeiras e
1
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segundo, de como un modelo irracional de xestión dos ríos que pasa por Madrid
impediu que estivera limpo e acondicionado como debera empeorando a situación.
Cómpre aprender para o futuro e que as administracións responsábeis invistan na
reparación e coidado do territorio.

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. Demandar do goberno central a inmediata aplicación da declaración de Zona
Afectada Gravemente por unha emerxencia de protección civil conforme contempla o
artigo 23 a Lei 17/2015 estatal de Protección Civil e os mecanismos de apoio
económicos precisos así como a conformación dunha mesa de coordinación que
implique ás entidades locais e á Xunta de Galiza conforme contempla o artigo 25 da
citada lei.
2. Impulsar á maior brevidade posíbel axudas propias para paliar os danos
materiais e sobre a produción agrícola, tendo en conta o carácter estratéxico da

CSV: BOPGDSPGkUMlHD5Li6
REXISTROk4P5vPKJW9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

produción vitivinícola da comarca de Monterrei.”

Santiago de Compostela, 9 de xullo 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 09/07/2019 12:22:41

Xosé Luis Bará Torres na data 09/07/2019 12:22:52

María Montserrat Prado Cores na data 09/07/2019 12:22:59

Olalla Rodil Fernández na data 09/07/2019 12:23:08

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/07/2019 12:23:19
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Ana Pontón Mondelo na data 09/07/2019 12:23:28
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O Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de Paula Vázquez Verao, Luís
Villares Naveira, Pancho Casal Vidal 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
O 13 de xuño de 2019 publicouse no DOG a orde de convocatoria de axudas para
2019 de apoio á formación posdoutoral nas universidades do Sistema
universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e
noutras entidades do Sistema de I+D+i galego.
“A finalidade do programa de axudas á etapa de formación posdoutoral é
incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i galego
fomentando, na súa etapa inicial, a mobilidade internacional para mellorar a súa
formación e posibilitando a reincorporación nos axentes que conforman o
sistema para, con posterioridade, continuar coa súa traxectoria investigadora na
institución a que retorna.”
Deste xeito, o Programa de apoio á etapa posdoutoral, conta con dúas
modalidades de axuda: a Modalidade A (dous anos de estadía no estranxeiro e un
en Galicia) e a Modalidade B (“contrato de dous anos de duración e axuda
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complementaria para o establecemento dunha liña de investigación propia,
dirixidos ao persoal doutor investigador beneficiario dun contrato na modalidade
A da convocatoria de 2016 do Programa de formación inicial da etapa
posdoutoral, que acabaron o contrato e que acadaron unha avaliación positiva e
para aquelas persoas investigadoras da convocatoria do ano 2014 ás cales, por
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circunstancias especiais, se lles concedese o aprazamento da avaliación, que
completasen o programa e que acaden unha avaliación positiva”).
Para a Modalidade B, poderanse contratar, por parte das universidades, un total
de 21 persoas investigadoras.
Esta publicación das axudas chega tarde, como vén sucedendo anualmente. Desta
vez, a tardanza na convocatoria da Modalidade B vén deixar na incertidume a 34
investigadoras e investigadores pois, entre a data de publicación da convocatoria
de axudas (13 de xuño) e a resolución das mesmas poden pasar ata 5 meses
(prazo máximo de resolución establecido pola Orde), tempo no que as e os
investigadores estarán no paro. Dende o 30 de xuño, a grande maioría dos 38
investigadores e investigadoras de alto nivel contratadas polas universidades
galegas e pertencentes á promoción de 2016 do programa de formación
posdoutoral I2C están sen contrato.
Isto supón un prexuízo enorme para as investigadoras e investigadores e para as
propias universidades galegas, que vén interrompidos proxectos investigadores
en curso. Ademais, estas persoas contratadas pola Modalidade B non poderán dar
clase durante o primeiro semestre do curso 2019-2020 nos graos e máster aos que
estivesen adscritas.
Ademais, as persoas que solicitaran permisos de maternidade e paternidade teñen
que agardar á vindeira convocatoria da Modalidade B para que o seu traballo na
Modalidade A poida ser avaliado, non podendo presentarse neste ano 2019,
situación que afecta a catro persoas, e a unha muller máis que renunciou ao seu
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permiso de maternidade para non ser prexudicada.
Os obxectivos destas axudas, no marco do Plan Galego de Investigación,
Innovación e Crecemento (I2C), son fomentar a formación e a retención de
talento no País, algo que malamente se pode conseguir enviando a investigadores
e investigadoras ao paro con incertidume sobre a súa continuidade nas
universidades galegas.
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Finalmente, a Xunta anunciou –tras semanas de mobilización das e dos
investigadores– a financiación dos contratos ata mediados de outubro de 2019.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Establecer mecanismos para evitar a situación vivida cos contratos das e dos
investigadores posdoutorais en 2019.
2. Establecer mecanismos, de acordo coas Universidades galegas, para que na
avaliación do traballo de investigación non penalicen os permisos de maternidade
e paternidade na posibilidade de acceso ás axudas para a investigación
posdoutoral.
3. Aumentar o investimento en I+D+i ata acadar, canto menos, o 2% do PIB nos
Orzamentos de 2020, e camiñar cara o propósito fixado pola Estratexia 2020 da
Unión Europea; isto é: o 3% do PIB en 2020.
Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Davide Rodríguez Estévez
Francisco Casal Vidal
Deputada e deputados do G.P. Mixto
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Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 09/07/2019 12:28:55
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Antón
Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Pleno, sobre as políticas de decrecemento da Xunta en materia de vivendas
protexidas.

Exposición de motivos

A pésima situación de Galiza no ranking de creación de vivenda de promoción
pública é outra das mostras da falla de compromiso da Xunta de Feijóo coas
políticas

públicas,

que

benefician

sempre

aos

sectores

sociais

máis

desfavorecidos e vulnerábeis, con menores ingresos e situacións económicas
difíciles. A administración galega estase a caracterizar por favorecer a
especulación no terreo da vivenda, o negocio de fondos voitre e o comercio cun
ben que debería estar protexido e lonxe do seu tratamento como unha
mercadoría. Pola contra, a última das súas metas é procurar unha vivenda digna
aos galegos e ás galegas e á mocidade que quer emprender os seus proxectos de
futuro.

A tónica da Xunta é aprofundar o camiño da desregulación e alimentar a cadea
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privatizadora en materia de vivenda até reducir ao ridículo a creación de vivenda
protexida como sucedeu no ano 2018. Por non falar do parco avanzo na
ampliación do parque de vivenda pública en alugueiro.

En anteriores iniciativas parlamentares, poñíamos de releve os dados do Instituto
Nacional de Estatística do primeiro semestre de 2018, onde aparecía Galiza entre
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os últimos postos en vivenda protexida, só adiantada por Canarias e Baleares. A
estatística de transmisión de vivenda de protección no territorio galego arroxaba
unha porcentaxe dun 4,78%, nada que ver coas porcentaxe doutras CC.AA como
Asturias ou Castela León por poñer uns exemplos.

A porcentaxe tan baixa de transmisión de vivenda de protección obedece ás
intencionadas políticas de desincentivación da Xunta do PP, cuxa aposta se sitúa
ás claras no impulso da iniciativa privada e do negocio de grandes tenedores de
vivendas en detrimento da aposta por un parque de vivendas sociais públicas.
Forma parte do corpus ideolóxico de Feijóo que a vivenda sexa tratada como
unha mercadoría coa que comerciar, como un produto de mercado en mans dos
depredadores do momento e non como un ben protexido.

Xa o indicabamos en anteriores ocasións e para mostra un botón: no período
2015-2016 iniciáronse 5 vivendas o primeiro ano e 4 o segundo, o que supón o
0,30% e 0,19% cando a media do Estado se situaba nun 10,49% en un 10,48%
neses anos.
Sen esquecer que en 2017 volveron incrementarse os desafiuzamentos sen que
existan alternativas sociais.

Se imos ao contexto global, cabe indicar que o Estado español en termos xerais
non destaca pola creación de vivendas protexidas e está moi lonxe do que se fai
en Europa. Dentro desa regresión, Galiza lévase a palma posto que está entre as
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peores.
A nivel estatal, en setembro de 2018 entregáronse 2.504 vivendas protexidas en
venda e alugueiro. A final de 2018, calculábase que non pasarían das 3.500
vivendas. O sector público da vivenda no Estado español ten un papel testemuñal
ao carón do sector privado. Se entramos aos dados polo miúdo e por territorios
autonómicos, veremos que en Galiza no 2018 entregáronse 8 vivendas
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protexidas, namentres no País Vasco foron 452 e en Catalunya 378. Un territorio
máis pequeno como Asturias acadou a cifra de 26 vivendas.
En dez anos, de 2008 a 2018, destruíuse de forma devastadora o eido da vivenda
protexida que en 2008 acadou no Estado español cifras de 63.292 inmóbeis. En
todas as estatísticas, o ano 2018 está marcado como o máis demoledor en canto a
vivenda protexida que caeu a mínimos históricos, e non digamos no territorio
galego, con esa ridícula cifra de 8 vivendas. No ano 2017 construíronse en Galiza
12 vivendas protexidas para opción de compra. Como podemos concluír
doadamente, non é materia de impulso por parte de Feijóo.
Se contrapoñemos esa cativa oferta coa altísima demanda existente no territorio
galego, os dados fan palidecer a propaganda da Xunta. Hai centos de miles de
persoas demandantes de vivenda protexida, en concreto, cífranse en máis de
13.385 as persoas inscritas no rexistro de demandantes de vivenda protexida, a
meirande parte pide vivenda en alugueiro, especialmente nas capas máis mozas
da sociedade dado que cos salarios tan baixos (unha media de 900 euros
mensuais) non poden plantexarse unha compra. De toda a cifra de inscritos, só o
15% solicita a fórmula da adquisición. Con dados a mes de maio deste ano 2019,
revelábase que máis de 4.000 mozas e mozos de Galiza están inscritos como
demandantes de vivenda protexida tanto para alugar como para adquirir. O
acceso a unha vivenda pública é a única vía que teñen moitos mozos e mozas
menores de 35 anos dados os paupérrimos salarios que perciben.
Se houbese interese ou conciencia do ben común na Xunta, interiorizaríase que a
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vivenda protexida é un estabilizador do mercado, o seu medre funciona como un
contrapeso aos altos prezos.
O parque de vivenda público para alugueiro está en 3.500 vivendas, todas elas
ocupadas. Un número sometido a unha parálise desde hai anos dada a pasividade
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da Xunta na ampliación de nova oferta de arrendamento. É a mesma cifra que
publicitan unha e outra vez por máis que pase o tempo.
Expertos na materia indican que dados tan baixos de construción de vivenda
protexida, caso de Galiza, alertan da posibilidade de que acabe por desaparecer
por completo. Coa competencia de vivenda na man, a Xunta de Feijóo optou de
xeito intencionado por facer deixación das súas funciones. No eido estatal,
tampouco existen medidas de fomento da construción deste tipo de vivendas e
sirva de exemplo o Plan de Vivenda 2018-2021. Cada vez son menores os
orzamentos adicados á creación de vivenda pública.
Se imos ao terreo das axudas que se conceden ao albur do Plan de Vivenda para
afrontar os custes dos elevados alugueiros, e que se rexen por límites de renda, e
dirixidas preferentemente a menores de 35 anos, maiores de 65

e familias

numerosas, hai que sinalar que están moi lonxe de cubrir a demanda existente.
Contabilizáronse máis de 12.000 solicitantes pero a Xunta só orzamentou para
conceder unhas 4.200 solicitudes. Por non mencionar o enorme retraso coa que
se tramitan.
O Observatorio da Vivenda da Xunta acredita a alza dos prezos no alugueiro que
supera a media de 400 euros e en cidades como Vigo esta preto de 500 euros.
Fica pois en evidencia nesta exposición de motivos a necesidade imperiosa de
plasmar con feitos un compromiso explícito coa creación de vivenda protexida
tanto para compra como para o alugueiro a fin de cubrir a alta demanda existente
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en Galiza, especialmente na mocidade.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1) Mudar as súas políticas de vivenda para garantir o dereito á vivenda dos
galegos e galegas.
2) Creación dun parque público de alugueiro social cunha dimensión
suficiente para dar solución habitacional a galegos e galegas e para actuar
como elemento regulador dos prezos do mercado.
3) Crear o imposto autonómico de vivenda baleira cando esta non cumpra
coa súa función social, e para que impida a especulación coa vivenda
baleira dos grandes posuidores.

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Vicevoceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 09/07/2019 14:24:14
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto a través dos seus deputados Davide Rodríguez
Estévez, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, 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 teléfono do Servizo de Atención e Información á Cidadanía na Xunta de
Galicia (Teléfono 012), é un servizo integrado de xestión dotado dos
compoñentes tecnolóxicos e dos servizos necesarios para facilitarlle á cidadanía
as súas relacións coa Xunta de Galicia, así como a información e atención en
diversas materias.
Aparte do teléfono de Información do 012, entre os servizos de contestación de
chamadas telefónicas cubertos atópanse o Teléfono da Muller, a Liña de Axuda á
Infancia, o Teléfono Social, etc.
O Servizo de información ás mulleres facilita información e orientación sobre os
recursos existentes para cubrir inicialmente as distintas necesidades das mulleres
galegas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e informa ás
mulleres nas áreas xurídica, de emprego, de recursos sociais e de atención
psicolóxica. Este servizo colabora tamén a través do desenvolvemento das súas
funcións na prevención, detección e intervención (traslado de vítimas, ingresos
CSV: BOPGDSPGkUMlHD5Li6
REXISTRO1sh5svl7Y9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

en ) en situacións de posible risco, abuso e maltrato das mulleres.
A liña de axuda á infancia destinase a prestar atención profesional, gratuíta e
confidencial aos nenos, nenas e adolescentes, así como a adultos en asuntos
relacionados coa protección e defensa dos dereitos daqueles. O obxecto do
servizo é proporcionar axuda aos nenos necesitados de coidados e protección, aos
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que se lles subministrarán servizos e recursos tendentes a satisfacer as súas
necesidades, e tamén proporcionarlles a oportunidade de que poidan expresar
libremente as súas preocupacións, falar sobre problemas que lles afecten
directamente e avisar aos corpos e forzas de seguridade ou aos equipos técnicos
de menores para poder proporcionarlles axuda en caso de urxencia. Tamén se
xestionan ingresos de menores en desproteccións e comunicación de situacións
de urxencia.
O Teléfono Social, pola súa banda, facilita información e orientación dos
recursos existentes para cubrir inicialmente as distintas necesidades dos
colectivos de persoas dependentes, persoas maiores e persoas con discapacidade.
É un servizo permanente as 24 horas do día, todos os días do ano, de carácter
gratuíto. As prestacións básicas deste teléfono social son a atención
personalizada, información e orientación sobre recursos sociais, intervencións en
casos de risco de abandono ou de maltrato con derivación e canalización, se é o
caso, aos servizos sociais correspondentes.
Para cada contacto recibido nos diferentes servizos, o persoal recolle e rexistra os
datos relativos ás solicitudes de información, peticións e/ou incidencias,
procesándoas e resolvéndoas en primeiro nivel ou iniciando as accións oportunas
para a súa resolución definitiva.
No prego de condicións técnicas do Servizo especifícase que o persoal
seleccionado e asignado para a prestación dos distintos servizos deberá reunir as
habilidades e coñecementos requiridos para o correcto desenvolvemento das
funcións e tarefas asociadas e detalladas nas descricións dos distintos servizos
telefónicos que se integran no 012.
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Para labores de atención ao Teléfono da Muller, Teléfono Social e Liña de
Axuda á Infancia, especificase no prego que será preciso o asesoramento
psicolóxico, xurídico e social, polo que, como mínimo, estes servizos
integraranse por profesionais cos perfís de psicólogo/a e Traballador/a Social.
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Actualmente, no Teléfono Social están contratadas para toda Galicia 8 persoas,
todas elas mulleres, ás que se lles esixe ter os citados perfís profesionais para
desempeñar a súa labor e sen embargo, non se lles recoñece esa categoría
profesional, estando contratadas como técnicas cando as funcións que realizan
requiren unha titulación, unha especialización e uns coñecementos concretos da
temática e das persoas destinatarias, ao tratarse de colectivos vulnerables, feito
que levou a que algunhas delas levaran a cuestión ante os tribunais, pois realizan
funcións de asistencia e intervención que requiren uns coñecementos profesionais
axeitados á titulación que ostentan, alén de recollerse no prego de prescricións
técnicas.
Existe unha clara diferenza entre o traballo realizado por estas profesionais e as
“teleoperadoras especialistas” propiamente ditas, que se limitan a recoller os
datos de quen chama para poñelos en coñecemento das persoas que forman o
Equipo Técnico. O feito de que estas traballadoras teñan que cubrir fichas non é
motivo

para

encadralas

na

categoría

profesional

de

“teleoperadoras

especialistas”, pois para poder cubrir esa documentación, precisan saber o que se
debe preguntar e reflectir, coñecemento que proporciona a axeitada titulación
profesional, que por outra parte, se lles esixe para acceder ao posto.
Estas traballadoras, que prestan os seus servizos atendendo o Teléfono Social, o
Teléfono da Infancia, o Teléfono da Muller e o servizo de Dependencia e
discapacidades, na categoría de “teleoperadora especialista”, teñen, entre outras
funcións de Traballo Social, as seguintes:


Información, asesoramento e orientación sobre recursos e prestacións
relacionadas cos servizos sinalados.
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Tramitación das denuncias aos organismos correspondentes e seguimento
das mesmas.



Intervencións en situación de urxencia, solicitando se é preciso a
intervención das forzas de seguridade do estado.



Derivación aos demais recursos no caso de non poder solventar as
cuestións prantexadas.
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Intermediación e coordinación cos diferentes equipos técnicos da Xunta
para mellorar e optimizar a calidade das intervencións dentro dos servizos
telefónicos.

O persoal deste servizo de contestación de chamadas telefónicas está contratado
por diferentes empresas (UTE Centro de Atención de chamadas SA Contacnova
SL....), con contratos a tempo parcial, de 30-35 horas semanais.
Dende o 1 de agosto de 2017 o prego de condicións atópase en período de
prórroga, finalizando esta o 31 de xullo de 2019, polo quen ven acaído que, de
cara á nova prorroga ou cambio, se lles recoñeza a súa categoría profesional.

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentario Mixto formula a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a recoñecer a categoría
profesional acorde aos perfís esixidos no Servizo de Atención e Información á
Cidadanía na Xunta de Galicia, en concreto, no Teléfono Social, e servizos de
contestación de chamadas telefónicas.
Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
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Deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 09/07/2019 16:37:28
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Paula Vázquez Verao na data 09/07/2019 16:37:41

Luis Villares Naveira na data 09/07/2019 16:37:53
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, 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
No concello das Somozas, en Sogarisa, quedan aínda sen tratar, nunha balsa,
arredor de 5.000m3 de restos de chapapote do desastre do Prestige.
No seu momento foi unha cantidade moito maior e dotouse dun orzamento para
reciclar eses restos. Ó parecer non abondou a cantidade para a totalidade dos residuos e
17 anos despois, sumidos no esquecemento alí están baixo a sospeita e a ameaza de
produciren outra vez danos medioambientais.
Eses residuos, na cantidade aproximada citada anteriormente, non deben quedar
así, acumuladas , á espera dun accidente, neglixencia ou coma unha herdanza
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ameazando o futuro dos galegos e galegas.

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

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

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a dotar da partida orzamentaria
necesaria para someter a un proceso de reciclaxe ou neutralización os citados residuos
procedentes do accidente do Prestige para que non supoñan ningunha ameaza para a
poboación nin para o medio ambiente.”

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019

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

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/07/2019 17:32:01

Xosé Luis Bará Torres na data 09/07/2019 17:32:13

María Montserrat Prado Cores na data 09/07/2019 17:32:20
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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 09/07/2019 17:32:29

Olalla Rodil Fernández na data 09/07/2019 17:32:39
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Ana Pontón Mondelo na data 09/07/2019 17:32:48
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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 Vilán Lorenzo, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
A Asociación para a Xestión Xeoparque Costa da Morte está a promover a
creación e presentación da súa candidatura como xeoparque mundial dentro do
Programa Internacional de Ciencias da Terra e Xeoparques da UNESCO, e a súa
integración na Rede Mundial e na Rede Europea de Xeoparques.
O proxecto permitirá o desenvolvemento socioeconómico e cultural do espazo
afectado, o cal conta cun patrimonio xeolóxico e biodiversidade excepcional, así
como con recursos arqueolóxicos, megalíticos e enorme patrimonio subacuático,
que forman unha combinación adecuada para desenvolver un proxecto de
xeoturismo rural. Este precisaría ser complementado con programas de
formación coas universidades e accións concretas para poñer en valor e dar a
coñecer esta paisaxe única. Deste xeito trataríase de contribuír ás accións
necesarias de desenvolvemento económico que permitan o obxectivo final que
inclúe a fixación da poboación do rural, que afecta a máis de 2.000 quilómetros
cadrados, entre A Laracha e Carnota, territorios rurais especialmente afectados
polo despoboamento.
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Xa no ano 2008 recoñecíase o valor único da nosa paisaxe, concretamente, en
canto aos Penedos de Pasarela e Traba. No Decreto 294/2008 recollíase que estas
rochas e paisaxes eran testemuñas da nosa historia amosando “os valores
culturais como elemento singular nas paisaxes galegas, verdadeiros fitos aos que
se lle asocian desde lendas e tradicións ata poderes curadores, tanto de
enfermidades como, mesmo, de amores, desamores ou encantamentos”.
O proxecto conta xa con numerosos apoios, así son xa 12 dos 15 concellos
adheridos a el, xunto con distintas entidades como a Asociación de Profesionais
para o Desenvolvemento Local de Galicia (AFIPRODEL), o propio GALP 3 da
Costa da Morte. Tamén manifestou o seu apoio a Sociedade Xeolóxica de
España, entidade que ten por obxecto promover, fomentar e difundir o
coñecemento, progreso e aplicacións da xeoloxía, e que conta con máis de 1.000
membros procedentes na maior parte do mundo da investigación.
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Ante un proxecto que persegue uns obxectivos que terían un importante impacto
na economía da Costa da Morte, sería moi positivo contar co apoio do
Parlamento de Galicia ademais do propio Goberno galego, en canto a apoiar e
promover a creación e presentación da candidatura do Xeoparque Costa da Morte
como xeoparque mundial dentro do Programa Internacional de Ciencias da Terra
e Xeoparques da UNESCO, e a súa integración na Rede Mundial e na Rede
Europea de Xeoparques.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a apoiar e promover a creación e
presentación da candidatura do Xeoparque Costa da Morte como xeoparque
mundial dentro do Programa Internacional de Ciencias da Terra e Xeoparques da
UNESCO, e a súa integración na Rede Mundial e na Rede Europea de
Xeoparques.
Pazo do Parlamento, 9 de xullo de 2019

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 09/07/2019 17:50:08
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/07/2019 17:50:27

CSV: BOPGDSPGkUMlHD5Li6
REXISTRO3CKB3X6LF6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/07/2019 17:50:42
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández 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
A Lei 1/2012 de medidas temporais en determinadas materias do emprego
público da Comunidade Autónoma de Galicia, introduce a suspensión de
preceptos contidos no V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da
Xunta de Galicia.
A exposición de motivos da Lei, determina o seu carácter temporal, así como a
necesidade de revisión das medidas previstas na mesma no prazo de dous anos
dende a súa entrada en vigor.
Esta suspensión unilateral dos dereitos recollidos no articulado do V Convenio
colectivo afecta de xeito moi grave no funcionamento dos servizos públicos e nas
condicións laborais do persoal afectado, por exemplo, no que se refire á
suspensión do artigo 19 en materia de descansos e libranzas. Esta suspensión do
dereito ao descanso, non só afecta á propia conciliación da vida laboral e
familiar, si non que tamén está directamente relacionada cun aumento dos
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accidentes de traballo que se concentran nunha ampla maioría na Consellería de
Política Social a causa dos sobreesforzos.
Escoitamos continuamente ao goberno presumir de recuperación económica, así
como do compromiso cos servizos públicos galegos, sen embargo estas
declaracións non se traducen na recuperación dos dereitos suspendidos.
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Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei.
-

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á recuperación e
aplicación do V Convenio Colectivo Único do Persoal Laboral da
Xunta de Galicia na súa totalidade.

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
Manuel Lago Peñas
Portavoz do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 09/07/2019 19:09:41

José Manuel Lago Peñas na data 09/07/2019 19:09:59
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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 del Carmen Rodríguez Dacosta, Noela
Blanco Rodríguez e José Manuel Pérez Seco, 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
As fortes treboadas acaecidas a pasada madrugada na comarca do sur de Ourense,
produciron graves danos na horta e denominación de orixe de viño de Monterrei e
Valdeorras.
Os principais núcleos afectados son no caso de Monterrei, os viñedos situados no
propio concello e en Valdeorras, as zonas con danos máis graves están en zonas
do Bolo, pero tamén polo resto da comarca e non só nas viñas, senón tamén nas
hortas.
Polos datos que están chegando, o nivel de perdas podería chegar, a máis de 300
hectáreas no caso de viñedo e un número alto pero tamén, aínda sen avaliar, no
caso dos cultivos da horta.
Esta situación require dunha actuación urxente da Administración para paliar os
danos producidos polas fortes treboadas, que poñen en perigo a supervivencia
dun sector económico estratéxico e representativo de Galicia.
Ante esta situación, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Realizar un estudo que permita a avaliación urxente e inmediata do
impacto das fortes treboadas acaecidas nos últimos días, e das perdas
ocasionadas de maneira específica aos membros do sector vitivinícola. Así
como nas hortas, gandaría, vivendas, etc.
2. Abrir unha orde de axudas, dotadas de orzamento suficiente, tanto axudas
directas como de concesión de créditos preferentes, diminución da carga
tributaria dos agricultores afectados e outras que foran necesarias para
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
166446

garantir a competitividade das explotacións das denominacións de orixe
afectadas.

Pazo do Parlamento, 09 de xullo de 2019

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 09/07/2019 19:14:36
Noela Blanco Rodríguez na data 09/07/2019 19:14:45
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/07/2019 19:14:55
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/07/2019 19:15:09

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

O Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa do seu deputado 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

O día 8 de xullo, o pedrazo volveu caer con forza, afectando ás plantacións de
determinadas comarcas da provincia de Ourense, sendo os concellos máis
afectados os de O Barco de Valdeorras, Rubiá, O Bolo, Monterrei e Verín.

A falta de confirmacións oficiais, máis de 350 has poderían estar danadas polo
pedrazo, afectando a viñedo, horta e castiñeiro.

Dende o Grupo Parlamentario Mixto, esixímoslle á Consellaría de Medio Rural
que garanta ás nosas produtoras e produtores unhas colleitas dignas en calidade e
cantidade para asegurar a continuidade da actividade viticultora e hortícola nunha
provincia onde ten unha importante tradición e un peso económico fundamental.

Polo exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte
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Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
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1.- Facer unha avaliación e cuantificación precisa dos danos provocados polo
pedrazo nos cultivos agrarios e gandeiros; e informar de maneira aberta e
transparente ao respecto.

2. Determinar que porcentaxe de cultivos arrasados non están cubertos por
seguros agrarios e crear unha liña de axudas directas para garantir a liquidez das
persoas afectadas e compensar as perdas.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2019

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Deputado do G.P. Mixto
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. Mixto

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 10/07/2019 16:41:31
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Luis Villares Naveira na data 10/07/2019 16:41:38
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa da súa deputada Paula Vázquez
Verao, 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 Constitución española de 1978 no seu art. 39.4 defende que os nenos e nenas
gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que velan polos seus
dereitos. Seguindo este precepto, a Convención sobre os Dereitos do Neno
(CDN) de 1989, no seu artigo 24, fai referencia á saúde e sinala que os Estados
parte recoñecen os dereitos dos nenos e nenas ao goce do máis alto nivel posible
de saúde e a servizos para o tratamento das enfermidades e a rehabilitación da
saúde, esforzándose por asegurar que ningún sexa privado do seu dereito ao goce
deses servizos sanitarios. Ademais, a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión
Europea recoñece que a infancia ten dereito á protección e aos coidados
necesarios para o seu benestar. Os estados teñen a obriga de garantir na máxima
medida posible a supervivencia e desenvolvemento da infancia, recoñecendo
plenamente o dereito á saúde, a servizos para o tratamento das enfermidades que
a afectan e a súa rehabilitación en caso de ser necesario.

Estas declaracións chocan coa realidade cando nos referimos á obesidade infantil.
A obesidade é un aumento da graxa corporal, non do peso nin da talla. Por iso, o
exceso de peso non é un mero problema estético, senón unha enfermidade que
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eleva o risco de padecer moitas outras, como a diabetes tipo II ou distintos tipos
de cancro e patoloxías cardiovasculares que aparecen progresivamente en idades
máis temperás en Galiza.

O estado español é xa o segundo estado europeo, tras o Reino Unido, con máis
persoas obesas: preto do 20% da poboación adulta e un 18% da infantil. Galiza é
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a segunda comunidade autónoma con maiores taxas de sobrepeso e obesidade
entre a poboación adulta (un 24,9%), só superada por Asturias (25,7%), segundo
o “Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE)”. En Galiza viven máis
de 7.800 persoas con obesidade mórbida, é dicir, cun Índice de Masa Corporal
(IMC), igual ou superior a 40 ou de igual ou superior a 35 e que presentan outra
enfermidade ou discapacidade grave a causa do exceso de peso e para as que a
única solución é cirúrxica.

Pero, tamén Galiza, xunto Asturias e as Illas Canarias, lideran o ranking de
obesidade infantil. Segundo datos do IGE a porcentaxe de menores con
sobrepeso supera en cinco puntos porcentuais a media do estado, e o estudo
Galinut alerta que nos últimos trinta anos a porcentaxe de menores obesos
incrementouse do 5% en 1979 ao 16% actual. Segundo os datos do programa
Xermola da Consellería de Sanidade, un de cada tres menores de entre 6 e 15
anos presenta sobrepeso ou obesidade.

As e os menores galegos pesan hoxe, de media, 7,3 quilos máis -7,9 quilos os
nenos e 6,7 as nenas- que hai 38 anos, polo que tendo en conta que a talla media
aumentou 5 centímetros, a graxa incrementouse nunha porcentaxe moito maior.
A proba radica no incremento do Índice de Masa Corporal, que aumentou en 2
puntos e o perímetro da cintura, que nas nenas incrementouse entre 4 e 6
centímetros.

A unidade de Gastroenteroloxía e Nutrición Pediátrica do CHUS leva anos
advertindo sobre o incremento da obesidade infantil e as súas consecuencias
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presentes e futuras:

“Máis obesidade supón máis graxa corporal e máis

perímetro de cintura, o que aumenta o risco de padecer enfermidades
cardiometabólicas a idades cada vez más temperá”»; “Falta realmente unha
política ben definida para intervir no problema, tanto nas familias como nos
colexios”. Os e as pediatras advirten que cada vez é máis frecuente ter nas súas
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consultas menores con obesidade que presentan enfermidades propias dos adultos
como hipertensión arterial.

Asemade, o sobrepeso e obesidade na infancia aumentan o risco de padecer
trastornos da alimentación na adolescencia.

Non hai terapia médica para a obesidade e o sobrepeso, polo que a prevención,
baseada nunha dieta saudable e na práctica de exercicio é a única solución. Un
menor con obesidade soe estar mal alimentado, acumula graxa, pero é moi
probable que presente déficit de ferro, calcio e vitamina D.

A experiencia demostra que na prevención da obesidade as estratexias máis
eficaces son as que se dirixen a modificar o ambiente, familia, escola,
transportes, publicidade, industria alimentaria, acceso á práctica do deporte e
sistema sanitario. A publicidade e outras formas de mercadotecnia de alimentos e
bebidas non aconsellables dirixidas a menores

inflúen nas preferencias

alimenticias e nas pautas de consumo da poboación infantil e adolescente.
En abril de 2013, o Parlamento de Galicia aprobou a elaboración e execución dun
plan de loita contra a obesidade infantil, liderado pola Consellería de Sanidade. O
Plan de prevención da obesidade infantil, foi chamado "Plan Xermola" e dende
entón está sen desenvolver.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
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1. Recuperar a xestión pública directa dos comedores escolares e ofrecer un
plan saudable de comidas.
2. Establecer un plan de traballo que coordine as consellerías de Educación e
Sanidade para reconducir a alimentación familiar nos casos de menores
con sobrepeso ou obesidade, con programas dirixidos a aumentar o
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consumo de froita e vexetais frescos e a diminuír o consumo de alimentos
procesados e refrescos, ao tempo que se incentive a práctica do exercicio
físico, incluíndo unha liña de formación en nutrición ao profesorado.
3. Elaborar un inventario de máquinas expendedoras en centros públicos da
Xunta e en centros educativos e regular a presenza destas nos mesmos,
apostando por máquinas expendedoras que ofrezan produtos saudables e
retiren produtos lixo.
4. Instar e colaborar cos Concellos e Deputacións para motivar a actividade
deportiva e facilitar o acceso da poboación ao deporte, humanizando as
cidades e vilas con traxectos peonais, carrís para bicicletas, polideportivos,
pistas de deporte, etc.
5. Instar e colaborar cos Concellos e Deputacións para abrir novas rutas de
sendeirismo que, ademais de permitir o exercicio ao ar libre, achegue á
poboación aos valores paisaxísticos, culturais e etnográficos de Galiza.
6. Dirixirse ao goberno do Estado para que limite por lei a publicidade de
produtos alimentarios e refrescos hipercalóricos e de escaso valor
nutricional.
7. Dirixirse á RTVG para que elimine toda publicidade de produtos
alimentarios e refrescos hipercalóricos e de escaso valor nutricional.
8. Dirixirse ao goberno do Estado para establecer un aumento de impostos
sobre os produtos hipercalóricos e unha dedución de impostos para os
produtos frescos.
9. Elaborar un programa de formación en nutrición para os ciclos educativos
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de Primaria e Secundaria que acheguen ao alumnado aos alimentos, a súa
orixe, os seus beneficios e a súa preparación culinaria.
10. Aumentar os recursos públicos do SERGAS para tratamento de trastornos
da alimentación.
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11. Reforzar a Atención Primaria para que cumpra un papel esencial na
prevención da obesidade e dos trastornos da alimentación.
Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Deputada do G.P. Mixto
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 11/07/2019 10:10:05
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Luis Villares Naveira na data 11/07/2019 10:10:20
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián
García Míguez, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya
Salorio Porral, Miguel Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra
Vázquez Domínguez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
En outubro do ano 2015, a Fundación Amancio Ortega anunciou que doaba 17 millóns
de euros para a adquisición de tecnoloxía para o diagnóstico e o tratamento do cancro
na Comunidade Autónoma de Galicia.
Posteriormente, foi a daquela Presidenta de Andalucía, a señora Susana Díaz, a que
asinaba un convenio cun importe de 40 millóns de euros para a atención oncolóxica en
Andalucía.
A propia Fundación estendeu a súa filantropía a todas as Comunidades Autónomas do
Estado, ata acadar un total de 320 millóns de euros.
Lonxe de agradecer a importante aportación deste empresario galego, levantáronse
voces en contra da mesma.
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Ademais dos habituais negativistas das redes sociais, a polémica estendeuse á clase
política, onde partidos e dirixentes posicionáronse en contra desta doazón, alegando
distintos motivos.
A sociedade reaccionou maioritariamente rexeitando as posturas contrarias a esta
aportación filantrópica dunha persoa comprometida coa sociedade e cos enfermos de
cancro.
Esta polémica suscitada motiva un posicionamento claro do Parlamento de Galicia, e
de cada un dos grupos que o compoñen.

166455

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición
non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia agradece e apoia a aportación da Fundación Amancio
Ortega, en forma de doazón para a adquisición de equipamento de alta tecnoloxía para
a detección e tratamento de enfermidades oncolóxicas, o que supón unha mellora para
estes pacientes”.
Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 11/07/2019 10:33:52
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 11/07/2019 10:34:16
María Encarnación Amigo Díaz na data 11/07/2019 10:34:49
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/07/2019 10:35:16
Marta Rodriguez Arias na data 11/07/2019 10:35:34
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 11/07/2019 10:35:48
María Soraya Salorio Porral na data 11/07/2019 10:36:01
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 11/07/2019 10:36:14
Raquel Arias Rodríguez na data 11/07/2019 10:36:41
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Sandra Vázquez Dominguez na data 11/07/2019 10:36:56
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Antón
Sánchez García 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, co obxecto de que a Xunta se persone na demanda interposta polo
Goberno do Estado para a recuperación en dominio público do Pazo de Meirás.

Exposición de motivos

A recuperación do Pazo de Meirás (Sada) para a patrimonio público debe ser
considerado un factor fulcral dunha democracia que se precie como tal. É de
dominio público que este Ben de Interese Cultural está en mans da familia do
ditador Franco por manobras ilexítimas baseadas no espolio e no latrocinio. Para
colmo, o afán de posesión indebida dos Franco continúa atraveso da adopción de
estratexias que van contra a legalidade.

O consenso en torno á recuperación de Meirás é unánime e así o demostran os
acordos acadados no Parlamento galego e tamén no Congreso dos Deputados a
instancias desta formación política. De feito, a aprobación dunha proposición non
de lei do deputado Fernán Vello na Cámara Baixa instaba ao Goberno a levar a
cabo accións xudiciais para o retorno deste ben inmóbel. Proceso que a
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Administración central está a realizar.

Na Cámara galega, como sabe a Xunta, aprobouse hai escasamente un ano unha
proposición que emprazaba ao Goberno galego a “remitir con urxencia

o

Informe da Comisión de Expertos nomeada pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, en cumprimento da resolución do
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Parlamento de Galicia sobre as posibilidades de incorporar ao Patrimonio
Público a propiedade das ‘Torres de Meirás’, con todos os seus anexos
documentais, á Administración Xeral do Estado coa petición de que se realicen
as accións legais á que fai referencia o informe na súa conclusión final co
obxecto de reintegrar as ‘Torres ou Pazo de Meirás’ ao ámbito dos bens de
dominio público da Administración Xeral do Estado”.
Nun segundo punto demandaba á Xunta que se incorporase “en canto sexa
exercida dita acción legal, ao proceso como coadxuvante adhesiva”.

Pois ben, precisamente vimos de coñecer que o Estado actuou. A Avogacía do
Estado atopou un acta notarial que confirmaría que a venda do Pazo ao ditador
foi fraudulenta debido a que se produciu tres anos após da primeira “adquisición”
mediante a coacción aos veciños e veciñas de Sada e a apropiación forzosa de
parte das nóminas de funcionarios. O documento atopado levou ao Goberno do
Estado a presentar unha demanda nos Xulgados de A Coruña para reclamar a
devolución do Pazo.

Ademais dun espolio, a posesión do Pazo de Meirás pola familia do ditador é
produto da simulación dunha compra venda para tapar a forzosa doazón feita no
ano 1938 por medio da chantaxe, as ameazas, a coacción á poboación de Sada e o
desconto de nóminas. de funcionarios. Un delito de falsidade en documento
público que atentaba incluso contra o Código Penal daquel momento, tal e como
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argumenta a Avogacía do Estado.

Na demanda presentada polo Goberno tamén se explicita que a funcionalidade do
Pazo non se reduciu a ser unha residencia de verán, senón que alí se fixeron
consellos de Ministros e audiencias e foi sostido durante décadas co erario
público. Un ben de dominio público polo tanto que foi usurpado de xeito
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fraudulento.

O Pazo de Meirás foi declarado Ben de Interese Cultural en 2008. A Xunta é
Administración competente e corresponsábel, polo tanto, debe apoiar, seguir e
actuar en liña co feito polo Estado para lograr a recuperación de Meirás. É
preciso que se persone como parte lexitimamente interesada. Esa é precisamente
a razón desta proposición non de lei.

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

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno da Xunta, en consonancia coa acción
xudicial emprendida polo Goberno do Estado e en consonancia cos acordos
unánimes acadados na Cámara galega, a:
-

Personarse, como parte lexitimamente interesada, na demanda interposta
polo Goberno do Estado no Xulgado de Primeira Instancia 1 de A Coruña
para a recuperación da posesión en dominio público do Pazo de Meirás.

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2019.
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Asdo.: Antón Sánchez García
Vicevoceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 11/07/2019 11:39:55
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto, a través dos seus deputados e deputada Luís
Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e
Francisco Casal Vidal, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno,
sobre a discriminación dun menor que se produciu nun campamento de verán.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Unha familia cun menor de 5 anos de idade sufriu a discriminación por parte do
colexio no que estuda, que lle negou a praza no campamento de verán. O menor
con TEA adáptase perfectamente ao colexio e interactúa bastante cos
compañeiros e compañeiras, aínda que este o deixara a marxe, privándoo da
posibilidade de asistir aos campamentos de verán, no que si que participan
menores procedentes doutros colexios. A familia chegou a ofertar ao colexio o
pago dun monitor adicional para o menor, e xa presentaron o caso no servizo de
Inspección da Consellería de Educación.

O centro si que ten no campamento a outros menores con diversidade, e asegurou
que os criterios para a aceptación ou non dos menores son meramente
pedagóxicos, asumen que erraron ao convocar a todas as familias con menores a
información do campamento de verán e non só para aqueles menores que poden
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participar segundo as súas condicións en todas as actividades.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:

1.- Que a Consellería de Educación advirta e abra expediente sancionador ao
colexio Galén de Lugo por discriminación dun menor con TEA ao non incluílo
no campamento de verán, mesmo cando a familia ofertou o pago dun monitor
adicional que puidera requirir o seu fillo.

2.- Inspeccionar e revisar os criterios cos que o colexio Galén acolle a menores
procedentes doutros colexios e rexeita a un alumno propio por mor dunha
discapacidade.

3.- Esixir aos centros educativos a oferta de actividades e campamentos de verán
adaptadas e que permitan a inclusión de todo o alumnado, independentemente
das súas diversidades.

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
Davide Rodríguez Estévez
Francisco Casal Vidal
Deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.
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Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 11/07/2019 16:41:44
David Rodríguez Estévez na data 11/07/2019 16:41:57
Luis Villares Naveira na data 11/07/2019 16:42:10
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166463

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa do seu deputado Davide Rodríguez
Estévez, ao abeiro 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 Reserva da Biosfera de Allariz, A Bola, Rairiz de Veiga e Vilar de Santos foi
declarada como tal no ano 2005 (21.482 hectáreas, algo máis de 9.000
habitantes).

É unha das 47 reservas que hai no Estado español.

As reservas da biosfera son patrimonio da humanidade declaradas pola
UNESCO/ONU polos seus valores patrimoniais co fin de conciliar a
conservación da súa biodiversidade co uso sustentable, o desenvolvemento
económico, a investigación e a educación.

A Deputación de Ourense pretende arranxar a estrada OU 1114, neste arranxo vai
eliminar polo pé máis de 100 árbores (33 carballos e amieiros de grandes
dimensións e unhas 100 árbores máis pequenas -bidueiros, salgueiros, carballos,
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amieiros....-).

Pódese e débese arranxar a estrada OU 1114 sen cortar ningunha árbore. De
facelo a Deputación de Ourense atentaría gravemente contra os valores
medioambientais, paisaxísticos, etnográficos e culturais desta Reserva da
Biosfera.
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O obxecto do proxecto é a ampliación da estrada en unha ou ambas marxes entre
o p.q. 3,020 ata o p.q. 3,518. Aplicarase unha capa de formigón bituminoso para
regularizala superficie e instalarse sistemas de contención.

Con data 11/02/2019 o negociado de expropiacións redactou un oficio de posta a
disposición dos terreos. Polo tanto foron realizados todos os trámites preceptivos,
dando traslado deste procedemento a todos los afectados. Xa están pagados os
depósitos previos polo que a ocupación pode realizarse en calquera momento.

Con data 02/02/2019, a Deputación de Ourense recibiu solicitude do Movemento
Ecoloxista da Limia (MEL) de información en relación coas obras de
acondicionamento da estrada OU-1114 entre o pq. 3,020 ata e pq. 3,518. En
relación con:
 Alto valor paisaxístico y árbores centenarias.
 Solape coa Vía Nova.
 Zona ZEPA e ZEC, espazos da Rede Natura.
 Zona especial de anfibios.
 Expediente de expropiación.

En relación coas autorizacións sectoriais, a Deputación de Ourense informa que
xa dispón das correspondentes a:
 Confederación Hidrográfica, informando de que non é necesaria a petición
 Medio Ambiente, permite as obras sen ningún tipo de cautela
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 Medio Rural, autoriza as cortas
Patrimonio Cultural.

A área da Reserva está formada por unha ampla depresión, cunha altitude media
de 600 m, por onde decorre o río Limia, e rodeada dun reborde montañoso do
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que destaca na súa parte norte o macizo granítico de Allariz, por onde decorre
encaixado o río Arnoia.

Declarada no ano 2005, conta cunha superficie de 21.482 ha e abrangue os
seguintes municipios da provincia de Ourense, A Bola, Allariz, Rairiz de Veiga e
Vilar de Santos, cun conxunto poboacional de 9.867 habitantes.

Outras figuras de protección que posúe:

Humedal de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar);
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA);
Zona Especial de Conservación (ZEC).

Polo tanto, non entendemos como a Xunta de Galicia da estes permisos sen ter en
conta as impresionantes virtudes coas que conta esta Reserva.

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

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Dirixirse á Deputación de Ourense para paralizar cautelarmente estas obras de
“mellora”.

2. Crear unha comisión de estudo onde se inclúa a técnicos de Medio Ambiente,
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Medio Rural, Patrimonio Cultural e 2 membros do Movemento Ecoloxista da
Limia (MEL) para buscar unha alternativa ao arranxo da citada estrada sen
atentar contra o patrimonio natural.

Santiago de Compostela a 12 de xullo de 2019
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Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Deputado do G.P. Mixto
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 12/07/2019 10:50:07
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Luis Villares Naveira na data 12/07/2019 10:50:30
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Paula Prado del Río, Raquel Arias Rodríguez, Alberto
Pazos Couñago, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña, Julia Rodríguez
Barreira, José Manuel Rey Varela e Jackeline Elizabeth Fernández Macías, 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

A actual lei de Xogo de Galicia data de 1985 e foi ditada no marco do acordo
Comunidade Autónoma-Estado, no que se concretan as competencias exclusivas e
concorrentes do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia. Trátase dunha
manifestación máis do desenvolvemento da liberdade individual como consecuencia da
eliminación da consideración do xogo como un delito, ao tratarse dunha conduta
prohibida anteriormente no noso país.

O xogo debe ser obxecto dunha regulación exhaustiva e axeitada, tanto pola incidencia
que pode ter na saúde coma pola fonte de ingresos que supón para o erario público.
No sector das máquinas de xogo producíronse avances tecnolóxicos de gran
importancia que xeraron novos produtos de xogo, o que obriga a realizar oportunos
axustes na normativa existente ás necesidades tanto do sector empresarial como dos
usuarios e usuarias.

CSV: BOPGDSPGkUMlHD5Li6
REXISTRO6xIuSC4ro5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Tamén proliferaron en Galicia nos últimos anos as máquinas de apostas en locais de
hostalería, as tendas de apostas e os salóns de xogo. A aplicación práctica da
normativa vixente evidencia carencias na mesma que dificultan en moitos casos a súa
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interpretación e requiren unha maior seguridade xurídica cara os operadores de xogo e
a propia Administración.

O programa electoral co que a cidadanía galega deu en outubro de 2016 ao Partido
Popular de Galicia a maioría parlamentaria que sustenta este goberno citaba
expresamente entre os seus compromisos o seguinte: “Elaboraremos unha nova Lei de
Xogo de Galicia, adecuando a normativa galega de xogo á realidade actual do sector
do xogo en España, de xeito que responda ás necesidades actuais e que sexa
formulada co máximo grado de consenso co sector para posibilitar un axeitado
desenvolvemento desta actividade, respectando os dereitos que puideran verse
afectados pola mesma, en particular os dos grupos máis vulnerables (infancia e
xuventude)”.

Un compromiso que o goberno do Partido Popular está cumprindo, e actualmente a Lei
14/1985, do 23 de outubro, está en proceso de actualización e reforma e xa está
aprobado en Conselllo da Xunta un Anteproxecto da Lei reguladora dos xogos de
Galicia. Un texto legal que xurde tras diferentes contactos e reunións previas cos
distintos sectores para coñecer as súas demandas e intereses.

No marco da nova normativa resulta imprescindible abordar os formatos emerxentes no
ámbito do xogo, tales como o xogo on line e as facilidades que isto supón de acceso
non controlado e mesmo que afecta ao incremento de menores e mozos que xogan on
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line e acaban sufrindo patoloxías e ludopatías.

No novo texto legal tamén se pretende a regulación da publicidade no eido
competencial da nosa Comunidade Autónoma coa intención de protexer aos menores e
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sensibilizar a mocidade eliminando calquera posibilidade de uso de técnicas de
incitación ao xogo en relación cos sectores da poboación máis vulnerables. Preténdese
regular a publicidade establecendo restricións a súa recepción por parte dos menores,
proporcionando unha axeitada percepción do xogo como actividade complexa e de
risco potencial para os consumidores, prever a xeración de condutas de xogo irreflexivo
ou compulsivo e garantir que a información que se traslada é veraz e suficiente para
formarse unha idea certa e non distorsionada do que implica o xogo.

Merece unha atención preferente a publicidade sobre xogo e apostas on line xa que
faise en calquera canal e a calquera hora todo tipo de publicidade.

Especialmente antes, durante e despois dos eventos deportivos. Os expertos sinalan
que a publicidade impacta fundamentalmente nos colectivos máis vulnerables.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presentan a seguinte proposición
non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a prohibir totalmente a publicidade
do xogo on line e do xogo presencial de competencia autonómica dos establecementos
de xogo da CCAA de Galicia na radio e a televisión de Galicia, independentemente do
horario ou a concreta programación de que se trate”.
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Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 12/07/2019 13:26:01
Paula Prado Del Río na data 12/07/2019 13:26:18
Raquel Arias Rodríguez na data 12/07/2019 13:26:41
Alberto Pazos Couñago na data 12/07/2019 13:26:56
Jacobo Moreira Ferro na data 12/07/2019 13:27:13
María Isabel Novo Fariña na data 12/07/2019 13:27:27
María Julia Rodriguez Barreira na data 12/07/2019 13:27:44
José Manuel Rey Varela na data 12/07/2019 13:28:04
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Jackeline Elizabeth Fernández Macías na data 12/07/2019 13:28:33
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GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR DE GALICIA

A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portav z e por iniciativa
das deputadas e deputados, Paula Prado del Río, Jacobo Mor ira Ferro, José
Manuel Rey Varela, Alberto Pazos Couñago, W Julia Rodríguez arreira, Beatriz
Mato Otero, Raquel Arias Rodríguez, Guadalupe Murillo Solís e Moisés Blanco
Paradelo, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do egulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non d lei para o seu
debate en Pleno.
Exposición de motivos
O Goberno galego está a tramitar un Anteproxecto de Lei de xogos d Galicia co que
se pretende axustar a normativa existente na materia á realidade actual introducindo
maiores controis de acceso ao xogo por parte dos menores, maior s restricións en
materia de publicidade no xogo presencial, actualizar o réxime sancistriador, medidas
de planificación dos establecementos de xogo e das máquinas recreaWas e de apostas
así como recoller principios reitores da actividade de xogo e políticas de xogo
responsable.
En consonancia con todo ¡so consideramos necesario que se elabore un protocolo de
menores en materia de xogo e apostas que sexa utilizado pol s empresas e
establecementos de xogo en Galicia, que o novo texto legal incorpore tamén a creación
dun observatorio do xogo e que o órgano competente en materia de çogo elabore un
informe anual sobre o xogo na nosa Comunidade.
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Na situación actual resulta imprescindible coñecer, analizar e difundir situación xeral
do sector do xogo na Comunidade Autónoma de Galicia, detecta fenómenos e
aspectos emerxentes en relación co xogo e a súa percepción social, an lizar o impacto
das políticas públicas de xogo no sector empresarial, nas persoas ogadoras e na
sociedade en xeral, intercambiar información co resto de institucións a n vel autonómico
e estatal así como realizar investigacións e estudos específicos en materia de xogo.
Todas estas funcións serían levadas a cabo polo Observatorio Galegc de xogos e a
súa creación debe incorporarse no novo texto que se está a tramitar da Lei reguladora
dos xogos de Galicia.
Tamén consideramos imprescindible que o órgano competente en mat ría de xogo da
Comunidade Autónoma de Galicia elabore un Informe Anual onde se re ollan todos os
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datos relativos aos expedientes de xogo tramitados en Galicia, o número de
establecementos de xogo, o número de máquinas recreativas e de apostas, o total de
expedientes sancionadores así como o número de altas e baixas no Rexistro
Autonómico de Prohibidos.
Tal e como especifica a normativa galega, os menores teñen pro ibido o acceso a
todos os establecementos de xogo e prohibida tamén a práctica d $ xogos. Resulta
necesario que desde o órgano competente en materia de xogo se el bore un protocolo
de menores en materia de xogo que recolla o conxunto de actuadi ns dos diferentes
axentes implicados nos problemas que puideran xurdir en relación os menores e os
establecementos onde se practican todo tipo de xogos así como 0 mellor xeito de
proceder nestes casos concretos.
Por todo iso, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
"O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a adoptar as seguiihtes medidas:
1.-

Que no anteproxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia se incorpore un
artigo no que se estableza a creación dun Observatorio galego de xogos

2.-

Que entre as funcións do dito observatorio estean elaborar un protocolo de
menores en materia de xogo, así como un informe anual sobre o xogo na nosa
Comunidade".

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 12/07/2019 13:33:48
Paula Prado Del Río na data 12/07/2019 13:34:06
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Jacobo Moreira Ferro na data 12/07/2019 13:34:20

El
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•

José Manuel Rey Varela na data 12/07/2019 13:34:35
Alberto Pazos Couñago na data 12/07/2019 13:34:51
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María Julia Rodriguez Barreira na data 12/07/2019 13:35:05
Beatriz Mato Otero na data 12/07/2019 13:35:19
Raquel Arias Rodríguez na data 12/07/2019 13:35:41
María Guadalupe Murillo Solís na data 12/07/2019 13:35:58
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Moisés Blanco Paradelo na data 12/07/2019 13:36:35
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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 na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A loita contra o lume é unha das tarefas de maior responsabilidade e
complicación na que teñen que colaborar todas as institucións galegas,
especialmente a Xunta de Galiza pola súa capacidade económica e os concellos por
seren o organismo máis achegado á cidadanía e mellor coñecedor do seu propio
territorio.
Se ben os concellos galegos teñen responsabilidades na loita contra o lume é
fundamental que para facelo teñan dispoñíbeis os medios adecuados, para o que a
Xunta debe dotalos en aras das súas responsabilidades legais e máis aínda tendo en
conta as limitacións orzamentarias e de gasto que teñen as entidades locais. Porén, a
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Xunta de Galiza practica unha política de sectarismo, escurantismo e arbitrariedade
na asignación destes medios.
Un dos casos máis escandalosos dos que o Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego tivo coñecemento é o do Concello da Rúa. Máis de 4 anos
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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

reclamando unha nova motobomba despois de que a que tivo conveniada máis de 17
tivera un accidente durante unha tarefa de extinción.
O 26 de maio de 2018 o BNG acadaba por unanimidade un acordo na
Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. Porén, a día de hoxe
continúa incumprido malia que no verán de 2018 a Xunta de Galiza seguiu
adxudicando medios a diferentes concellos sen clarificar cales eran os seus criterios
de distribución. Esta situación é de todo punto de vista inaceptábel e por estes
motivos o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presentou preguntas
en comisión ao señor Fernández Couto, Director Xeral de Montes. No transcurso
desa comisión o máximo responsábel do goberno galego non concreto se ían ou non
dotar o Concello, porén si o confirmou a nota de prensa emitida pola Xunta de
Galiza ese mesmo día (04/07/2019) na que titulaba “A Consellería do Medio Rural
cederá unha motobomba ao concello ourensán da Rúa”.

Por todo isto o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición
non de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento de Galiza acorda, por resolución, reprobar á Xunta de Galiza
polo seu incumprimento do acordo adoptado pola Comisión 7ª, Agricultura,
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Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 25 de maio de 2018 e das
falsidades promulgadas o 4 de xullo de 2019 respecto do rexeitamento dunha
motobomba por parte do Concello da Rúa.

2
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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

O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a dotar no prazo máximo
dun mes ao Concello da Rúa dunha motobomba coas características solicitadas polo
Concello.”

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
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
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/07/2019 13:13:15

Xosé Luis Bará Torres na data 05/07/2019 13:13:24

Olalla Rodil Fernández na data 05/07/2019 13:13:30
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, 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 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A política debe anticiparse ós problemas, é dicir, arbitrar solucións ós problemas
que se anuncian. A área metropolitana da Coruña hai tempo que anuncia a necesidade
de articular viariamente o seu espazo.
O crecemento urbanístico sen deseño nin proxecto coherente e a rede viaria
insuficiente e caótica anuncian un serio problema de comunicacións se non se lle pon
remedio.
Así se escenifica en xullo de 2004 nun encontro onde están presentes, entre
outros, o actual presidente da Xunta, e os alcaldes de Oleiros, Culleredo e Abegondo.
Tamén estaban os que no seu momento eran alcaldes da Coruña, Arteixo e Cambre.
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O 20 de Setembro de 2004, sendo Conselleiro de Política Territorial o Sr. Feijóo
e director o Sr. Agustín Hernández, publícase no DOGA, a resolución de 9 de setembro:
“Pola que se fai publico o acordo do Consello da Xunta de Galicia pola que se aproba
definitivamente o Plan Sectorial da rede viaria da Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre,
Oleiros, Sada e Bergondo).”

1

166479

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

O Plan Sectorial nace coa premisa de ser algo máis ca un Plan de Infraestruturas
da rede viaria. Para isto define determinacións de Política de Intervención Territorial
que comprometen ós documentos que o desenvolven.
Entre estas determinacións destacamos as seguintes:
•

POTENCIACIÓN DA ACTIVIDADE COMERCIAL:

“Mellora da accesibilidade intrazonal que actúa como elemento potenciador da
actividade comercial.
•

MAIOR EQUILIBRIO TERRITORIAL E COHESIÓN SOCIAL.

“Dotación duns niveis mínimos de accesibilidade para as zonas rurais e urbanas
máis desfavorecidas, de forma que se estableza un maior Equilibrio Territorial e
Cohesión Sociais”.
•

LIBERALIZACION DE PEAXE.

“Para potenciar a penetración polas vías de alta capacidade como a AP.9 ou a
A.55 considérase necesaria a Liberalización da Peaxe nos tramos da área de estudio. Á
súa vez a permeabilización da Autopista do Atlántico a través de novos enlaces dotaría
dunha maior accesibilidade a zonas como o aeroporto de Alvedro ou á ria do Burgo. En
concreto se prantexa realizar un enlace na Corbeira, na área de Servizo do Burgo,
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mellorar o enlace de A Barcala e Completar o enlace en Catro Camiños (libre de
peaxe).
No acordo de Aprobación Definitiva do Plan Sectorial, posto que en Cambre
non estaba definido o trazado, tómase a decisión de que sexa o propio Concello o que
redacte a proposta de trazado neste tramo.
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Literalmente di: “1.4. Deixase en suspenso o trazado do treito da vía 13
conexión A9/A6/N-VI (Cambre Oleiros) comprendido entre a estrada AC-221 (acceso
ao polígono de Cambre) e a A6. o Planeamento de

Cambre deberá incluir unha

solución que una o polígono de Cambre coa A6, con características VR-80 entre o
polígono e a AP-9 e, con características de C-80 e accesos controlados entre AP-9 e a
A6.
En febreiro de 2006 o concello de Cambre redacta un proxecto de acordo
axustado ás esixencias do Plan Sectorial no apartado 1.4 mencionado anteriormente.
A Xunta de Galicia aproba provisionalmente o proxecto de trazado con
variacións substanciais que non se axustan nin ó aprobado en pleno polo concello de
Cambre nin ó Plan Sectorial:
•

A conexión coa AP-9, non contempla o nó de Catro Camiños con peaxe

libre en todas as direccións.
•

Se incorpora unha pata de conexión coa AP.9, na posición do lugar de

Armental, con área de peaxe.
•

O tramo entre a AP-9 e a A-6 defínese con características de VR-100 e

non de C-80, tal e como estaba previsto.
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•

Non se realiza o nó previsto en Bribes.

O 23 de Abril de 2009 a Xunta de Galicia acorda a aprobación definitiva do
proxecto de trazado, sen atender as alegacións e a pesares de que o documento non se
axusta ás determinacións descritas e previstas no Plan Sectorial Viario. A escusa, naquel
momento é que Fomento non permite a conexión libre de peaxe.
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O 19 de Maio do 2009 o Concello de Cambre, ó non recibir xustificacións polo
rexeitamento das alegacións presentadas e a absoluta desconsideración ás mesmas,
presenta un Recurso de Reposición, que a día de hoxe, xuño de 2019 continúa sen
resposta, 10 anos despois.
Transcorridas un cento máis de vicisitudes, reunións, mocións no concello,
acordos dos alcaldes da área metropolitana, iniciativas parlamentarias... a fins de
febreiro do presente ano 2019 presentáronse oficialmente as obras do novo tramo da
Vía Ártabra. Sacaron a licitación o tramo entre a Nacional VI e a AP9 por arredor de 40
millóns de euros e cun prazo de execución de 36 meses. A presentación de ofertas
finalizou o 1 de abril pasado e todo ven indicar que as obras comezarán no verán.
O goberno galego decide facelo en 2 fases:
-O tramo entre a N.VI e a AC221 de 3kms máis o enlace co polígono do Espíritu
Santo de 1km.
-Un modificado entre a AC221 e a AP9 á espera da autorización do Ministerio
de Fomento.
Estas dúas fases por 35,49millóns de euros ós que habería que sumar 1,5ME en
expropiacións, 1,84ME por servizos afectados e 1,5ME en actuacións sobre instalacións
e servizos da AP9.
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Segundo os estudos de densidades de tráfico, de todo o tránsito captado pola Vía
Ártabra entre a N VI e a AP9 tan só 1/3 provén do tramo anterior da Vía polo que se
deduce que a captación maioritaria procedería da N VI. Por tanto, tráficos canalizados
pola N.VI cara á cidade da Coruña serán transferidos á AP 9 a través da vía Ártabra e
tamén do vial 18.
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Óptase así por facer da N.VI case unha vía urbana facendo máis beneficioso
optimizar o aproveitamento do corredor que suporía a AP9 coma vía de alta capacidade
en tránsito e en cobro porque as peaxes seguen vixentes.
Óptase pois polo enlace da Gándara que é máis custoso, menos lóxico e a pesar
das xustificacións aparecidas na DIA altera un humidal, coma o topónimo indica, de
grande interese para esta área metropolitana, ademais doutros bens de interese cultural.
A lóxica utilizada no Plan Sectorial aprobado en setembro de 2004 optaría por
un trazado en malla que articulase a área metropolitana diminuíndo a densidade de
tráfico na cidade e causando o menor impacto medioambiental.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
-- Cumprir co acordo de aprobación definitiva do Plan Sectorial dando validez ó
proxecto de trazado presentado polo Concello de Cambre no ano 2006.
-- Que a conexión coa AP-9 se leve a cabo por Catro Camiños con peaxe libre
en tódalas direccións.
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-- Que responda ao recurso de Reposición contra o trazado que enlaza na
Gándara presentado en 2009 e que dez anos despois segue sen contestación.
-- Que declare publicamente que non haberá peaxes e que aclare por que se
detallan as praias de peaxes a pesar das declaracións da Conselleira de Infraestruturas
nas que aseguraba a inexistencia delas.
5
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-- Que respecte as determinacións plasmadas no Plan Sectorial da rede viaria da
Coruña de Política de Intervención Territorial nos que prima a “Potenciación da
actividade comercial” coa mellora da accesibilidade intrazonal que actúa como
elemento potenciador da actividade comercial,
-- Que respecte as determinacións plasmadas no Plan Sectorial da rede viaria da
Coruña de Política de Intervención Territorial nos que prima un “Maior equilibrio
territorial e cohesión social” coa dotación duns niveis mínimos de accesibilidade para as
zonas rurais e urbanas máis desfavorecidas, de forma que se estableza un maior
Equilibrio Territorial e Cohesión Social.”

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Xose Luis Rivas Cruz na data 05/07/2019 13:38:52

Xosé Luis Bará Torres na data 05/07/2019 13:39:02
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Noa Presas Bergantiños na data 05/07/2019 13:39:17

Olalla Rodil Fernández na data 05/07/2019 13:39:25
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, 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 Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado día 8 de xullo pola tarde, declarada situación de alerta laranxa,
sucedéronse unha serie de choivas torrenciais e saraibada en diferentes localidades do
país. Sen dúbida unha das zonas máis afectadas foi o Concello de Monterrei.
Afortunadamente non houbo que lamentar perdas vitais. Porén, é innegable que os
danos materiais e tamén agrícolas foron considerábeis e que a recuperación desta zona
debe implicar a todas as administracións.
Para o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, á espera de que se
poida facer unha limpeza e unha avaliación pormenorizada dos danos, danse as
condicións para que se activen de inmediata todos os mecanismos posibles para paliar
os danos económicos e materiais da comarca de Monterrei, pois estamos a falar dunha
CSV: BOPGDSPGkUMlHD5Li6
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situación excepcional que xustifica a declaración de Zona Afectada Gravemente por
unha emerxencia de protección civil conforme contempla o artigo 23 a Lei 17/2015
estatal de Protección Civil.
Máis aínda, pasada a urxencia haberá que facer unha reflexión colectiva
primeiro, de como a degradación do monte polos lumes agravou o lavado das ladeiras e
1
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segundo, de como un modelo irracional de xestión dos ríos que pasa por Madrid
impediu que estivera limpo e acondicionado como debera empeorando a situación.
Cómpre aprender para o futuro e que as administracións responsábeis invistan na
reparación e coidado do territorio.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en comisión:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a:
1. Demandar do goberno central a inmediata aplicación da declaración de Zona
Afectada Gravemente por unha emerxencia de protección civil conforme contempla o
artigo 23 a Lei 17/2015 estatal de Protección Civil e os mecanismos de apoio
económicos precisos así como a conformación dunha mesa de coordinación que
implique ás entidades locais e á Xunta de Galiza conforme contempla o artigo 25 da
citada lei.
2. Impulsar á maior brevidade posíbel axudas propias para paliar os danos
materiais e sobre a produción agrícola, tendo en conta o carácter estratéxico da
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produción vitivinícola da comarca de Monterrei.”

Santiago de Compostela, 9 de xullo 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 09/07/2019 12:24:49

Xosé Luis Bará Torres na data 09/07/2019 12:24:57

María Montserrat Prado Cores na data 09/07/2019 12:25:03

Olalla Rodil Fernández na data 09/07/2019 12:25:11

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/07/2019 12:25:27
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O Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de Paula Vázquez Verao, Luís
Villares Naveira, Pancho Casal Vidal 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 4.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 13 de xuño de 2019 publicouse no DOG a orde de convocatoria de axudas para
2019 de apoio á formación posdoutoral nas universidades do Sistema
universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e
noutras entidades do Sistema de I+D+i galego.
“A finalidade do programa de axudas á etapa de formación posdoutoral é
incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i galego
fomentando, na súa etapa inicial, a mobilidade internacional para mellorar a súa
formación e posibilitando a reincorporación nos axentes que conforman o
sistema para, con posterioridade, continuar coa súa traxectoria investigadora na
institución a que retorna.”
Deste xeito, o Programa de apoio á etapa posdoutoral, conta con dúas
modalidades de axuda: a Modalidade A (dous anos de estadía no estranxeiro e un
en Galicia) e a Modalidade B (“contrato de dous anos de duración e axuda
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complementaria para o establecemento dunha liña de investigación propia,
dirixidos ao persoal doutor investigador beneficiario dun contrato na modalidade
A da convocatoria de 2016 do Programa de formación inicial da etapa
posdoutoral, que acabaron o contrato e que acadaron unha avaliación positiva e
para aquelas persoas investigadoras da convocatoria do ano 2014 ás cales, por
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circunstancias especiais, se lles concedese o aprazamento da avaliación, que
completasen o programa e que acaden unha avaliación positiva”).
Para a Modalidade B, poderanse contratar, por parte das universidades, un total
de 21 persoas investigadoras.
Esta publicación das axudas chega tarde, como vén sucedendo anualmente. Desta
vez, a tardanza na convocatoria da Modalidade B vén deixar na incertidume a 34
investigadoras e investigadores pois, entre a data de publicación da convocatoria
de axudas (13 de xuño) e a resolución das mesmas poden pasar ata 5 meses
(prazo máximo de resolución establecido pola Orde), tempo no que as e os
investigadores estarán no paro. Dende o 30 de xuño, a grande maioría dos 38
investigadores e investigadoras de alto nivel contratadas polas universidades
galegas e pertencentes á promoción de 2016 do programa de formación
posdoutoral I2C están sen contrato.
Isto supón un prexuízo enorme para as investigadoras e investigadores e para as
propias universidades galegas, que vén interrompidos proxectos investigadores
en curso. Ademais, estas persoas contratadas pola Modalidade B non poderán dar
clase durante o primeiro semestre do curso 2019-2020 nos graos e máster aos que
estivesen adscritas.
Ademais, as persoas que solicitaran permisos de maternidade e paternidade teñen
que agardar á vindeira convocatoria da Modalidade B para que o seu traballo na
Modalidade A poida ser avaliado, non podendo presentarse neste ano 2019,
situación que afecta a catro persoas, e a unha muller máis que renunciou ao seu
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permiso de maternidade para non ser prexudicada.
Os obxectivos destas axudas, no marco do Plan Galego de Investigación,
Innovación e Crecemento (I2C), son fomentar a formación e a retención de
talento no País, algo que malamente se pode conseguir enviando a investigadores
e investigadoras ao paro con incertidume sobre a súa continuidade nas
universidades galegas.
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Finalmente, a Xunta anunciou –tras semanas de mobilización das e dos
investigadores– a financiación dos contratos ata mediados de outubro de 2019.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 4.ª

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Establecer mecanismos para evitar a situación vivida cos contratos das e dos
investigadores posdoutorais en 2019.
2. Establecer mecanismos, de acordo coas Universidades galegas, para que na
avaliación do traballo de investigación non penalicen os permisos de maternidade
e paternidade na posibilidade de acceso ás axudas para a investigación
posdoutoral.
3. Aumentar o investimento en I+D+i ata acadar, canto menos, o 2% do PIB nos
Orzamentos de 2020, e camiñar cara o propósito fixado pola Estratexia 2020 da
Unión Europea; isto é: o 3% do PIB en 2020.
Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Davide Rodríguez Estévez
Francisco Casal Vidal
Deputada e deputados do G.P. Mixto
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Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 09/07/2019 12:39:08
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Antón
Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 2ª, sobre as políticas de decrecemento da Xunta en materia de
vivendas protexidas.

Exposición de motivos

A pésima situación de Galiza no ranking de creación de vivenda de promoción
pública é outra das mostras da falla de compromiso da Xunta de Feijóo coas
políticas

públicas,

que

benefician

sempre

aos

sectores

sociais

máis

desfavorecidos e vulnerábeis, con menores ingresos e situacións económicas
difíciles. A administración galega estase a caracterizar por favorecer a
especulación no terreo da vivenda, o negocio de fondos voitre e o comercio cun
ben que debería estar protexido e lonxe do seu tratamento como unha
mercadoría. Pola contra, a última das súas metas é procurar unha vivenda digna
aos galegos e ás galegas e á mocidade que quer emprender os seus proxectos de
futuro.

A tónica da Xunta é aprofundar o camiño da desregulación e alimentar a cadea
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privatizadora en materia de vivenda até reducir ao ridículo a creación de vivenda
protexida como sucedeu no ano 2018. Por non falar do parco avanzo na
ampliación do parque de vivenda pública en alugueiro.

En anteriores iniciativas parlamentares, poñíamos de releve os dados do Instituto
Nacional de Estatística do primeiro semestre de 2018, onde aparecía Galiza entre
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os últimos postos en vivenda protexida, só adiantada por Canarias e Baleares. A
estatística de transmisión de vivenda de protección no territorio galego arroxaba
unha porcentaxe dun 4,78%, nada que ver coas porcentaxe doutras CC.AA como
Asturias ou Castela León por poñer uns exemplos.

A porcentaxe tan baixa de transmisión de vivenda de protección obedece ás
intencionadas políticas de desincentivación da Xunta do PP, cuxa aposta se sitúa
ás claras no impulso da iniciativa privada e do negocio de grandes tenedores de
vivendas en detrimento da aposta por un parque de vivendas sociais públicas.
Forma parte do corpus ideolóxico de Feijóo que a vivenda sexa tratada como
unha mercadoría coa que comerciar, como un produto de mercado en mans dos
depredadores do momento e non como un ben protexido.

Xa o indicabamos en anteriores ocasións e para mostra un botón: no período
2015-2016 iniciáronse 5 vivendas o primeiro ano e 4 o segundo, o que supón o
0,30% e 0,19% cando a media do Estado se situaba nun 10,49% en un 10,48%
neses anos.
Sen esquecer que en 2017 volveron incrementarse os desafiuzamentos sen que
existan alternativas sociais.

Se imos ao contexto global, cabe indicar que o Estado español en termos xerais
non destaca pola creación de vivendas protexidas e está moi lonxe do que se fai
en Europa. Dentro desa regresión, Galiza lévase a palma posto que está entre as
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peores.
A nivel estatal, en setembro de 2018 entregáronse 2.504 vivendas protexidas en
venda e alugueiro. A final de 2018, calculábase que non pasarían das 3.500
vivendas. O sector público da vivenda no Estado español ten un papel testemuñal
ao carón do sector privado. Se entramos aos dados polo miúdo e por territorios
autonómicos, veremos que en Galiza no 2018 entregáronse 8 vivendas
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protexidas, namentres no País Vasco foron 452 e en Catalunya 378. Un territorio
máis pequeno como Asturias acadou a cifra de 26 vivendas.
En dez anos, de 2008 a 2018, destruíuse de forma devastadora o eido da vivenda
protexida que en 2008 acadou no Estado español cifras de 63.292 inmóbeis. En
todas as estatísticas, o ano 2018 está marcado como o máis demoledor en canto a
vivenda protexida que caeu a mínimos históricos, e non digamos no territorio
galego, con esa ridícula cifra de 8 vivendas. No ano 2017 construíronse en Galiza
12 vivendas protexidas para opción de compra. Como podemos concluír
doadamente, non é materia de impulso por parte de Feijóo.
Se contrapoñemos esa cativa oferta coa altísima demanda existente no territorio
galego, os dados fan palidecer a propaganda da Xunta. Hai centos de miles de
persoas demandantes de vivenda protexida, en concreto, cífranse en máis de
13.385 as persoas inscritas no rexistro de demandantes de vivenda protexida, a
meirande parte pide vivenda en alugueiro, especialmente nas capas máis mozas
da sociedade dado que cos salarios tan baixos (unha media de 900 euros
mensuais) non poden plantexarse unha compra. De toda a cifra de inscritos, só o
15% solicita a fórmula da adquisición. Con dados a mes de maio deste ano 2019,
revelábase que máis de 4.000 mozas e mozos de Galiza están inscritos como
demandantes de vivenda protexida tanto para alugar como para adquirir. O
acceso a unha vivenda pública é a única vía que teñen moitos mozos e mozas
menores de 35 anos dados os paupérrimos salarios que perciben.
Se houbese interese ou conciencia do ben común na Xunta, interiorizaríase que a

CSV: BOPGDSPGkUMlHD5Li6
REXISTROsVyzvyZMP9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

vivenda protexida é un estabilizador do mercado, o seu medre funciona como un
contrapeso aos altos prezos.
O parque de vivenda público para alugueiro está en 3.500 vivendas, todas elas
ocupadas. Un número sometido a unha parálise desde hai anos dada a pasividade
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da Xunta na ampliación de nova oferta de arrendamento. É a mesma cifra que
publicitan unha e outra vez por máis que pase o tempo.
Expertos na materia indican que dados tan baixos de construción de vivenda
protexida, caso de Galiza, alertan da posibilidade de que acabe por desaparecer
por completo. Coa competencia de vivenda na man, a Xunta de Feijóo optou de
xeito intencionado por facer deixación das súas funciones. No eido estatal,
tampouco existen medidas de fomento da construción deste tipo de vivendas e
sirva de exemplo o Plan de Vivenda 2018-2021. Cada vez son menores os
orzamentos adicados á creación de vivenda pública.
Se imos ao terreo das axudas que se conceden ao albur do Plan de Vivenda para
afrontar os custes dos elevados alugueiros, e que se rexen por límites de renda, e
dirixidas preferentemente a menores de 35 anos, maiores de 65

e familias

numerosas, hai que sinalar que están moi lonxe de cubrir a demanda existente.
Contabilizáronse máis de 12.000 solicitantes pero a Xunta só orzamentou para
conceder unhas 4.200 solicitudes. Por non mencionar o enorme retraso coa que
se tramitan.
O Observatorio da Vivenda da Xunta acredita a alza dos prezos no alugueiro que
supera a media de 400 euros e en cidades como Vigo esta preto de 500 euros.
Fica pois en evidencia nesta exposición de motivos a necesidade imperiosa de
plasmar con feitos un compromiso explícito coa creación de vivenda protexida
tanto para compra como para o alugueiro a fin de cubrir a alta demanda existente
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en Galiza, especialmente na mocidade.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1) Mudar as súas políticas de vivenda para garantir o dereito á vivenda dos
galegos e galegas.
2) Creación dun parque público de alugueiro social cunha dimensión
suficiente para dar solución habitacional a galegos e galegas e para actuar
como elemento regulador dos prezos do mercado.
3) Crear o imposto autonómico de vivenda baleira cando esta non cumpra
coa súa función social, e para que impida a especulación coa vivenda
baleira dos grandes posuidores.

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Vicevoceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 09/07/2019 14:23:22
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto a través dos seus deputados Davide Rodríguez
Estévez, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, 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.
O teléfono do Servizo de Atención e Información á Cidadanía na Xunta de
Galicia (Teléfono 012), é un servizo integrado de xestión dotado dos
compoñentes tecnolóxicos e dos servizos necesarios para facilitarlle á cidadanía
as súas relacións coa Xunta de Galicia, así como a información e atención en
diversas materias.
Aparte do teléfono de Información do 012, entre os servizos de contestación de
chamadas telefónicas cubertos atópanse o Teléfono da Muller, a Liña de Axuda á
Infancia, o Teléfono Social, etc.
O Servizo de información ás mulleres facilita información e orientación sobre os
recursos existentes para cubrir inicialmente as distintas necesidades das mulleres
galegas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e informa ás
mulleres nas áreas xurídica, de emprego, de recursos sociais e de atención
psicolóxica. Este servizo colabora tamén a través do desenvolvemento das súas
funcións na prevención, detección e intervención (traslado de vítimas, ingresos
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en ) en situacións de posible risco, abuso e maltrato das mulleres.
A liña de axuda á infancia destinase a prestar atención profesional, gratuíta e
confidencial aos nenos, nenas e adolescentes, así como a adultos en asuntos
relacionados coa protección e defensa dos dereitos daqueles. O obxecto do
servizo é proporcionar axuda aos nenos necesitados de coidados e protección, aos
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que se lles subministrarán servizos e recursos tendentes a satisfacer as súas
necesidades, e tamén proporcionarlles a oportunidade de que poidan expresar
libremente as súas preocupacións, falar sobre problemas que lles afecten
directamente e avisar aos corpos e forzas de seguridade ou aos equipos técnicos
de menores para poder proporcionarlles axuda en caso de urxencia. Tamén se
xestionan ingresos de menores en desproteccións e comunicación de situacións
de urxencia.
O Teléfono Social, pola súa banda, facilita información e orientación dos
recursos existentes para cubrir inicialmente as distintas necesidades dos
colectivos de persoas dependentes, persoas maiores e persoas con discapacidade.
É un servizo permanente as 24 horas do día, todos os días do ano, de carácter
gratuíto. As prestacións básicas deste teléfono social son a atención
personalizada, información e orientación sobre recursos sociais, intervencións en
casos de risco de abandono ou de maltrato con derivación e canalización, se é o
caso, aos servizos sociais correspondentes.
Para cada contacto recibido nos diferentes servizos, o persoal recolle e rexistra os
datos relativos ás solicitudes de información, peticións e/ou incidencias,
procesándoas e resolvéndoas en primeiro nivel ou iniciando as accións oportunas
para a súa resolución definitiva.
No prego de condicións técnicas do Servizo especifícase que o persoal
seleccionado e asignado para a prestación dos distintos servizos deberá reunir as
habilidades e coñecementos requiridos para o correcto desenvolvemento das
funcións e tarefas asociadas e detalladas nas descricións dos distintos servizos
telefónicos que se integran no 012.
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Para labores de atención ao Teléfono da Muller, Teléfono Social e Liña de
Axuda á Infancia, especificase no prego que será preciso o asesoramento
psicolóxico, xurídico e social, polo que, como mínimo, estes servizos
integraranse por profesionais cos perfís de psicólogo/a e Traballador/a Social.
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Actualmente, no Teléfono Social están contratadas para toda Galicia 8 persoas,
todas elas mulleres, ás que se lles esixe ter os citados perfís profesionais para
desempeñar a súa labor e sen embargo, non se lles recoñece esa categoría
profesional, estando contratadas como técnicas cando as funcións que realizan
requiren unha titulación, unha especialización e uns coñecementos concretos da
temática e das persoas destinatarias, ao tratarse de colectivos vulnerables, feito
que levou a que algunhas delas levaran a cuestión ante os tribunais, pois realizan
funcións de asistencia e intervención que requiren uns coñecementos profesionais
axeitados á titulación que ostentan, alén de recollerse no prego de prescricións
técnicas.
Existe unha clara diferenza entre o traballo realizado por estas profesionais e as
“teleoperadoras especialistas” propiamente ditas, que se limitan a recoller os
datos de quen chama para poñelos en coñecemento das persoas que forman o
Equipo Técnico. O feito de que estas traballadoras teñan que cubrir fichas non é
motivo

para

encadralas

na

categoría

profesional

de

“teleoperadoras

especialistas”, pois para poder cubrir esa documentación, precisan saber o que se
debe preguntar e reflectir, coñecemento que proporciona a axeitada titulación
profesional, que por outra parte, se lles esixe para acceder ao posto.
Estas traballadoras, que prestan os seus servizos atendendo o Teléfono Social, o
Teléfono da Infancia, o Teléfono da Muller e o servizo de Dependencia e
discapacidades, na categoría de “teleoperadora especialista”, teñen, entre outras
funcións de Traballo Social, as seguintes:


Información, asesoramento e orientación sobre recursos e prestacións
relacionadas cos servizos sinalados.
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Tramitación das denuncias aos organismos correspondentes e seguimento
das mesmas.



Intervencións en situación de urxencia, solicitando se é preciso a
intervención das forzas de seguridade do estado.



Derivación aos demais recursos no caso de non poder solventar as
cuestións prantexadas.
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Intermediación e coordinación cos diferentes equipos técnicos da Xunta
para mellorar e optimizar a calidade das intervencións dentro dos servizos
telefónicos.

O persoal deste servizo de contestación de chamadas telefónicas está contratado
por diferentes empresas (UTE Centro de Atención de chamadas SA Contacnova
SL....), con contratos a tempo parcial, de 30-35 horas semanais.
Dende o 1 de agosto de 2017 o prego de condicións atópase en período de
prórroga, finalizando esta o 31 de xullo de 2019, polo quen ven acaído que, de
cara á nova prorroga ou cambio, se lles recoñeza a súa categoría profesional.

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentario Mixto formula a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a recoñecer a categoría
profesional acorde aos perfís esixidos no Servizo de Atención e Información á
Cidadanía na Xunta de Galicia, en concreto, no Teléfono Social, e servizos de
contestación de chamadas telefónicas.
Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
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Deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 09/07/2019 16:36:19
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Paula Vázquez Verao na data 09/07/2019 16:36:30

Luis Villares Naveira na data 09/07/2019 16:36:47
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, 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
No concello das Somozas, en Sogarisa, quedan aínda sen tratar, nunha balsa,
arredor de 5.000m3 de restos de chapapote do desastre do Prestige.
No seu momento foi unha cantidade moito maior e dotouse dun orzamento para
reciclar eses restos. Ó parecer non abondou a cantidade para a totalidade dos residuos e
17 anos despois, sumidos no esquecemento alí están baixo a sospeita e a ameaza de
produciren outra vez danos medioambientais.
Eses residuos, na cantidade aproximada citada anteriormente, non deben quedar
así, acumuladas , á espera dun accidente, neglixencia ou coma unha herdanza
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ameazando o futuro dos galegos e galegas.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:

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

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a dotar da partida orzamentaria
necesaria para someter a un proceso de reciclaxe ou neutralización os citados residuos
procedentes do accidente do Prestige para que non supoñan ningunha ameaza para a
poboación nin para o medio ambiente.”

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019

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

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/07/2019 17:33:47

Xosé Luis Bará Torres na data 09/07/2019 17:33:54

María Montserrat Prado Cores na data 09/07/2019 17:34:04
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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

Noa Presas Bergantiños na data 09/07/2019 17:34:12

Olalla Rodil Fernández na data 09/07/2019 17:34:19
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Ana Pontón Mondelo na data 09/07/2019 17:34:26
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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 Vilán Lorenzo, 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 2ª.
A Asociación para a Xestión Xeoparque Costa da Morte está a promover a
creación e presentación da súa candidatura como xeoparque mundial dentro do
Programa Internacional de Ciencias da Terra e Xeoparques da UNESCO, e a súa
integración na Rede Mundial e na Rede Europea de Xeoparques.
O proxecto permitirá o desenvolvemento socioeconómico e cultural do espazo
afectado, o cal conta cun patrimonio xeolóxico e biodiversidade excepcional, así
como con recursos arqueolóxicos, megalíticos e enorme patrimonio subacuático,
que forman unha combinación adecuada para desenvolver un proxecto de
xeoturismo rural. Este precisaría ser complementado con programas de
formación coas universidades e accións concretas para poñer en valor e dar a
coñecer esta paisaxe única. Deste xeito trataríase de contribuír ás accións
necesarias de desenvolvemento económico que permitan o obxectivo final que
inclúe a fixación da poboación do rural, que afecta a máis de 2.000 quilómetros
cadrados, entre A Laracha e Carnota, territorios rurais especialmente afectados
polo despoboamento.
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Xa no ano 2008 recoñecíase o valor único da nosa paisaxe, concretamente, en
canto aos Penedos de Pasarela e Traba. No Decreto 294/2008 recollíase que estas
rochas e paisaxes eran testemuñas da nosa historia amosando “os valores
culturais como elemento singular nas paisaxes galegas, verdadeiros fitos aos que
se lle asocian desde lendas e tradicións ata poderes curadores, tanto de
enfermidades como, mesmo, de amores, desamores ou encantamentos”.
O proxecto conta xa con numerosos apoios, así son xa 12 dos 15 concellos
adheridos a el, xunto con distintas entidades como a Asociación de Profesionais
para o Desenvolvemento Local de Galicia (AFIPRODEL), o propio GALP 3 da
Costa da Morte. Tamén manifestou o seu apoio a Sociedade Xeolóxica de
España, entidade que ten por obxecto promover, fomentar e difundir o
coñecemento, progreso e aplicacións da xeoloxía, e que conta con máis de 1.000
membros procedentes na maior parte do mundo da investigación.
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Ante un proxecto que persegue uns obxectivos que terían un importante impacto
na economía da Costa da Morte, sería moi positivo contar co apoio do
Parlamento de Galicia ademais do propio Goberno galego, en canto a apoiar e
promover a creación e presentación da candidatura do Xeoparque Costa da Morte
como xeoparque mundial dentro do Programa Internacional de Ciencias da Terra
e Xeoparques da UNESCO, e a súa integración na Rede Mundial e na Rede
Europea de Xeoparques.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a apoiar e promover a creación e
presentación da candidatura do Xeoparque Costa da Morte como xeoparque
mundial dentro do Programa Internacional de Ciencias da Terra e Xeoparques da
UNESCO, e a súa integración na Rede Mundial e na Rede Europea de
Xeoparques.
Pazo do Parlamento, 9 de xullo de 2019
Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 09/07/2019 17:54:24
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/07/2019 17:54:45
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/07/2019 17:55:01
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández 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
A Lei 1/2012 de medidas temporais en determinadas materias do emprego
público da Comunidade Autónoma de Galicia, introduce a suspensión de
preceptos contidos no V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da
Xunta de Galicia.
A exposición de motivos da Lei, determina o seu carácter temporal, así como a
necesidade de revisión das medidas previstas na mesma no prazo de dous anos
dende a súa entrada en vigor.
Esta suspensión unilateral dos dereitos recollidos no articulado do V Convenio
colectivo afecta de xeito moi grave no funcionamento dos servizos públicos e nas
condicións laborais do persoal afectado, por exemplo, no que se refire á
suspensión do artigo 19 en materia de descansos e libranzas. Esta suspensión do
dereito ao descanso, non só afecta á propia conciliación da vida laboral e
familiar, si non que tamén está directamente relacionada cun aumento dos
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accidentes de traballo que se concentran nunha ampla maioría na Consellería de
Política Social a causa dos sobreesforzos.
Escoitamos continuamente ao goberno presumir de recuperación económica, así
como do compromiso cos servizos públicos galegos, sen embargo estas
declaracións non se traducen na recuperación dos dereitos suspendidos.
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Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
-

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á recuperación e
aplicación do V Convenio Colectivo Único do Persoal Laboral da
Xunta de Galicia na súa totalidade.

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
Manuel Lago Peñas
Portavoz do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 09/07/2019 19:08:16

José Manuel Lago Peñas na data 09/07/2019 19:08:27
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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 del Carmen Rodríguez Dacosta, Noela
Blanco Rodríguez e José Manuel Pérez Seco, 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 7.ª,
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
Exposición de motivos
As fortes treboadas acaecidas a pasada madrugada na comarca do sur de Ourense,
produciron graves danos na horta e denominación de orixe de viño de Monterrei e
Valdeorras.
Os principais núcleos afectados son no caso de Monterrei, os viñedos situados no
propio concello e en Valdeorras, as zonas con danos máis graves están en zonas
do Bolo, pero tamén polo resto da comarca e non só nas viñas, senón tamén nas
hortas.
Polos datos que están chegando, o nivel de perdas podería chegar, a máis de 300
hectáreas no caso de viñedo e un número alto pero tamén, aínda sen avaliar, no
caso dos cultivos da horta.
Esta situación require dunha actuación urxente da Administración para paliar os
danos producidos polas fortes treboadas, que poñen en perigo a supervivencia
dun sector económico estratéxico e representativo de Galicia.
Ante esta situación, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Realizar un estudo que permita a avaliación urxente e inmediata do
impacto das fortes treboadas acaecidas nos últimos días, e das perdas
ocasionadas de maneira específica aos membros do sector vitivinícola. Así
como nas hortas, gandaría, vivendas, etc.
2. Abrir unha orde de axudas, dotadas de orzamento suficiente, tanto axudas
directas como de concesión de créditos preferentes, diminución da carga
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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tributaria dos agricultores afectados e outras que foran necesarias para
garantir a competitividade das explotacións das denominacións de orixe
afectadas.

Pazo do Parlamento, 09 de xullo de 2019

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 09/07/2019 19:15:23
Noela Blanco Rodríguez na data 09/07/2019 19:15:35
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/07/2019 19:15:45
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/07/2019 19:15:57
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa do seu deputado 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 7ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O día 8 de xullo, o pedrazo volveu caer con forza, afectando ás plantacións de
determinadas comarcas da provincia de Ourense, sendo os concellos máis
afectados os de O Barco de Valdeorras, Rubiá, O Bolo, Monterrei e Verín.

A falta de confirmacións oficiais, máis de 350 has poderían estar danadas polo
pedrazo, afectando a viñedo, horta e castiñeiro.

Dende o Grupo Parlamentario Mixto, esixímoslle á Consellaría de Medio Rural
que garanta ás nosas produtoras e produtores unhas colleitas dignas en calidade e
cantidade para asegurar a continuidade da actividade viticultora e hortícola nunha
provincia onde ten unha importante tradición e un peso económico fundamental.

Polo exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte
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Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
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1.- Facer unha avaliación e cuantificación precisa dos danos provocados polo
pedrazo nos cultivos agrarios e gandeiros; e informar de maneira aberta e
transparente ao respecto.

2. Determinar que porcentaxe de cultivos arrasados non están cubertos por
seguros agrarios e crear unha liña de axudas directas para garantir a liquidez das
persoas afectadas e compensar as perdas.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2019

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Deputado do G.P. Mixto
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. Mixto

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 10/07/2019 16:42:00
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Luis Villares Naveira na data 10/07/2019 16:42:12
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa da súa deputada Paula Vázquez
Verao, 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

A Constitución española de 1978 no seu art. 39.4 defende que os nenos e nenas
gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que velan polos seus
dereitos. Seguindo este precepto, a Convención sobre os Dereitos do Neno
(CDN) de 1989, no seu artigo 24, fai referencia á saúde e sinala que os Estados
parte recoñecen os dereitos dos nenos e nenas ao goce do máis alto nivel posible
de saúde e a servizos para o tratamento das enfermidades e a rehabilitación da
saúde, esforzándose por asegurar que ningún sexa privado do seu dereito ao goce
deses servizos sanitarios. Ademais, a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión
Europea recoñece que a infancia ten dereito á protección e aos coidados
necesarios para o seu benestar. Os estados teñen a obriga de garantir na máxima
medida posible a supervivencia e desenvolvemento da infancia, recoñecendo
plenamente o dereito á saúde, a servizos para o tratamento das enfermidades que
a afectan e a súa rehabilitación en caso de ser necesario.

Estas declaracións chocan coa realidade cando nos referimos á obesidade infantil.
A obesidade é un aumento da graxa corporal, non do peso nin da talla. Por iso, o
exceso de peso non é un mero problema estético, senón unha enfermidade que
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eleva o risco de padecer moitas outras, como a diabetes tipo II ou distintos tipos
de cancro e patoloxías cardiovasculares que aparecen progresivamente en idades
máis temperás en Galiza.

O estado español é xa o segundo estado europeo, tras o Reino Unido, con máis
persoas obesas: preto do 20% da poboación adulta e un 18% da infantil. Galiza é
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a segunda comunidade autónoma con maiores taxas de sobrepeso e obesidade
entre a poboación adulta (un 24,9%), só superada por Asturias (25,7%), segundo
o “Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE)”. En Galiza viven máis
de 7.800 persoas con obesidade mórbida, é dicir, cun Índice de Masa Corporal
(IMC), igual ou superior a 40 ou de igual ou superior a 35 e que presentan outra
enfermidade ou discapacidade grave a causa do exceso de peso e para as que a
única solución é cirúrxica.

Pero, tamén Galiza, xunto Asturias e as Illas Canarias, lideran o ranking de
obesidade infantil. Segundo datos do IGE a porcentaxe de menores con
sobrepeso supera en cinco puntos porcentuais a media do estado, e o estudo
Galinut alerta que nos últimos trinta anos a porcentaxe de menores obesos
incrementouse do 5% en 1979 ao 16% actual. Segundo os datos do programa
Xermola da Consellería de Sanidade, un de cada tres menores de entre 6 e 15
anos presenta sobrepeso ou obesidade.

As e os menores galegos pesan hoxe, de media, 7,3 quilos máis -7,9 quilos os
nenos e 6,7 as nenas- que hai 38 anos, polo que tendo en conta que a talla media
aumentou 5 centímetros, a graxa incrementouse nunha porcentaxe moito maior.
A proba radica no incremento do Índice de Masa Corporal, que aumentou en 2
puntos e o perímetro da cintura, que nas nenas incrementouse entre 4 e 6
centímetros.

A unidade de Gastroenteroloxía e Nutrición Pediátrica do CHUS leva anos
advertindo sobre o incremento da obesidade infantil e as súas consecuencias
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presentes e futuras:

“Máis obesidade supón máis graxa corporal e máis

perímetro de cintura, o que aumenta o risco de padecer enfermidades
cardiometabólicas a idades cada vez más temperá”»; “Falta realmente unha
política ben definida para intervir no problema, tanto nas familias como nos
colexios”. Os e as pediatras advirten que cada vez é máis frecuente ter nas súas
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consultas menores con obesidade que presentan enfermidades propias dos adultos
como hipertensión arterial.

Asemade, o sobrepeso e obesidade na infancia aumentan o risco de padecer
trastornos da alimentación na adolescencia.

Non hai terapia médica para a obesidade e o sobrepeso, polo que a prevención,
baseada nunha dieta saudable e na práctica de exercicio é a única solución. Un
menor con obesidade soe estar mal alimentado, acumula graxa, pero é moi
probable que presente déficit de ferro, calcio e vitamina D.

A experiencia demostra que na prevención da obesidade as estratexias máis
eficaces son as que se dirixen a modificar o ambiente, familia, escola,
transportes, publicidade, industria alimentaria, acceso á práctica do deporte e
sistema sanitario. A publicidade e outras formas de mercadotecnia de alimentos e
bebidas non aconsellables dirixidas a menores

inflúen nas preferencias

alimenticias e nas pautas de consumo da poboación infantil e adolescente.
En abril de 2013, o Parlamento de Galicia aprobou a elaboración e execución dun
plan de loita contra a obesidade infantil, liderado pola Consellería de Sanidade. O
Plan de prevención da obesidade infantil, foi chamado "Plan Xermola" e dende
entón está sen desenvolver.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
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1. Recuperar a xestión pública directa dos comedores escolares e ofrecer un
plan saudable de comidas.
2. Establecer un plan de traballo que coordine as consellerías de Educación e
Sanidade para reconducir a alimentación familiar nos casos de menores
con sobrepeso ou obesidade, con programas dirixidos a aumentar o
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consumo de froita e vexetais frescos e a diminuír o consumo de alimentos
procesados e refrescos, ao tempo que se incentive a práctica do exercicio
físico, incluíndo unha liña de formación en nutrición ao profesorado.
3. Elaborar un inventario de máquinas expendedoras en centros públicos da
Xunta e en centros educativos e regular a presenza destas nos mesmos,
apostando por máquinas expendedoras que ofrezan produtos saudables e
retiren produtos lixo.
4. Instar e colaborar cos Concellos e Deputacións para motivar a actividade
deportiva e facilitar o acceso da poboación ao deporte, humanizando as
cidades e vilas con traxectos peonais, carrís para bicicletas, polideportivos,
pistas de deporte, etc.
5. Instar e colaborar cos Concellos e Deputacións para abrir novas rutas de
sendeirismo que, ademais de permitir o exercicio ao ar libre, achegue á
poboación aos valores paisaxísticos, culturais e etnográficos de Galiza.
6. Dirixirse ao goberno do Estado para que limite por lei a publicidade de
produtos alimentarios e refrescos hipercalóricos e de escaso valor
nutricional.
7. Dirixirse á RTVG para que elimine toda publicidade de produtos
alimentarios e refrescos hipercalóricos e de escaso valor nutricional.
8. Dirixirse ao goberno do Estado para establecer un aumento de impostos
sobre os produtos hipercalóricos e unha dedución de impostos para os
produtos frescos.
9. Elaborar un programa de formación en nutrición para os ciclos educativos
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de Primaria e Secundaria que acheguen ao alumnado aos alimentos, a súa
orixe, os seus beneficios e a súa preparación culinaria.
10. Aumentar os recursos públicos do SERGAS para tratamento de trastornos
da alimentación.
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11. Reforzar a Atención Primaria para que cumpra un papel esencial na
prevención da obesidade e dos trastornos da alimentación.
Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Deputada do G.P. Mixto
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 11/07/2019 10:09:08
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Luis Villares Naveira na data 11/07/2019 10:09:29

166518

A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián
García Míguez, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya
Salorio Porral, Miguel Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra
Vázquez Domínguez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei
para o seu debate na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
En outubro do ano 2015, a Fundación Amancio Ortega anunciou que doaba 17 millóns
de euros para a adquisición de tecnoloxía para o diagnóstico e o tratamento do cancro
na Comunidade Autónoma de Galicia.
Posteriormente, foi a daquela Presidenta de Andalucía, a señora Susana Díaz, a que
asinaba un convenio cun importe de 40 millóns de euros para a atención oncolóxica en
Andalucía.
A propia Fundación estendeu a súa filantropía a todas as Comunidades Autónomas do
Estado, ata acadar un total de 320 millóns de euros.
Lonxe de agradecer a importante aportación deste empresario galego, levantáronse
voces en contra da mesma.
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Ademais dos habituais negativistas das redes sociais, a polémica estendeuse á clase
política, onde partidos e dirixentes posicionáronse en contra desta doazón, alegando
distintos motivos.
A sociedade reaccionou maioritariamente rexeitando as posturas contrarias a esta
aportación filantrópica dunha persoa comprometida coa sociedade e cos enfermos de
cancro.
Esta polémica suscitada motiva un posicionamento claro do Parlamento de Galicia, e
de cada un dos grupos que o compoñen.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia agradece e apoia a aportación da Fundación Amancio
Ortega, en forma de doazón para a adquisición de equipamento de alta tecnoloxía para
a detección e tratamento de enfermidades oncolóxicas, o que supón unha mellora para
estes pacientes”.
Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 11/07/2019 10:28:09
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 11/07/2019 10:28:36
María Encarnación Amigo Díaz na data 11/07/2019 10:29:03
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/07/2019 10:29:28
Marta Rodriguez Arias na data 11/07/2019 10:29:45
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 11/07/2019 10:30:02
María Soraya Salorio Porral na data 11/07/2019 10:30:25
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 11/07/2019 10:30:39
Raquel Arias Rodríguez na data 11/07/2019 10:31:06
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Sandra Vázquez Dominguez na data 11/07/2019 10:31:20
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Antón
Sánchez García 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 2.ª, co obxecto de que a Xunta se persone na demanda interposta polo
Goberno do Estado para a recuperación en dominio público do Pazo de Meirás.

Exposición de motivos

A recuperación do Pazo de Meirás (Sada) para a patrimonio público debe ser
considerado un factor fulcral dunha democracia que se precie como tal. É de
dominio público que este Ben de Interese Cultural está en mans da familia do
ditador Franco por manobras ilexítimas baseadas no espolio e no latrocinio. Para
colmo, o afán de posesión indebida dos Franco continúa atraveso da adopción de
estratexias que van contra a legalidade.

O consenso en torno á recuperación de Meirás é unánime e así o demostran os
acordos acadados no Parlamento galego e tamén no Congreso dos Deputados a
instancias desta formación política. De feito, a aprobación dunha proposición non
de lei do deputado Fernán Vello na Cámara Baixa instaba ao Goberno a levar a
cabo accións xudiciais para o retorno deste ben inmóbel. Proceso que a
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Administración central está a realizar.

Na Cámara galega, como sabe a Xunta, aprobouse hai escasamente un ano unha
proposición que emprazaba ao Goberno galego a “remitir con urxencia

o

Informe da Comisión de Expertos nomeada pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, en cumprimento da resolución do
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Parlamento de Galicia sobre as posibilidades de incorporar ao Patrimonio
Público a propiedade das ‘Torres de Meirás’, con todos os seus anexos
documentais, á Administración Xeral do Estado coa petición de que se realicen
as accións legais á que fai referencia o informe na súa conclusión final co
obxecto de reintegrar as ‘Torres ou Pazo de Meirás’ ao ámbito dos bens de
dominio público da Administración Xeral do Estado”.
Nun segundo punto demandaba á Xunta que se incorporase “en canto sexa
exercida dita acción legal, ao proceso como coadxuvante adhesiva”.

Pois ben, precisamente vimos de coñecer que o Estado actuou. A Avogacía do
Estado atopou un acta notarial que confirmaría que a venda do Pazo ao ditador
foi fraudulenta debido a que se produciu tres anos após da primeira “adquisición”
mediante a coacción aos veciños e veciñas de Sada e a apropiación forzosa de
parte das nóminas de funcionarios. O documento atopado levou ao Goberno do
Estado a presentar unha demanda nos Xulgados de A Coruña para reclamar a
devolución do Pazo.

Ademais dun espolio, a posesión do Pazo de Meirás pola familia do ditador é
produto da simulación dunha compra venda para tapar a forzosa doazón feita no
ano 1938 por medio da chantaxe, as ameazas, a coacción á poboación de Sada e o
desconto de nóminas. de funcionarios. Un delito de falsidade en documento
público que atentaba incluso contra o Código Penal daquel momento, tal e como
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argumenta a Avogacía do Estado.

Na demanda presentada polo Goberno tamén se explicita que a funcionalidade do
Pazo non se reduciu a ser unha residencia de verán, senón que alí se fixeron
consellos de Ministros e audiencias e foi sostido durante décadas co erario
público. Un ben de dominio público polo tanto que foi usurpado de xeito
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fraudulento.

O Pazo de Meirás foi declarado Ben de Interese Cultural en 2008. A Xunta é
Administración competente e corresponsábel, polo tanto, debe apoiar, seguir e
actuar en liña co feito polo Estado para lograr a recuperación de Meirás. É
preciso que se persone como parte lexitimamente interesada. Esa é precisamente
a razón desta proposición non de lei.

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

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno da Xunta, en consonancia coa acción
xudicial emprendida polo Goberno do Estado e en consonancia cos acordos
unánimes acadados na Cámara galega, a:
-

Personarse, como parte lexitimamente interesada, na demanda interposta
polo Goberno do Estado no Xulgado de Primeira Instancia 1 de A Coruña
para a recuperación da posesión en dominio público do Pazo de Meirás.

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2019.
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Asdo.: Antón Sánchez García
Vicevoceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 11/07/2019 11:38:57
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto, a través dos seus deputados e deputada Luís
Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e
Francisco Casal Vidal, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 4.ª, sobre a discriminación dun menor que se produciu nun
campamento de verán.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Unha familia cun menor de 5 anos de idade sufriu a discriminación por parte do
colexio no que estuda, que lle negou a praza no campamento de verán. O menor
con TEA adáptase perfectamente ao colexio e interactúa bastante cos
compañeiros e compañeiras, aínda que este o deixara a marxe, privándoo da
posibilidade de asistir aos campamentos de verán, no que si que participan
menores procedentes doutros colexios. A familia chegou a ofertar ao colexio o
pago dun monitor adicional para o menor, e xa presentaron o caso no servizo de
Inspección da Consellería de Educación.

O centro si que ten no campamento a outros menores con diversidade, e asegurou
que os criterios para a aceptación ou non dos menores son meramente
pedagóxicos, asumen que erraron ao convocar a todas as familias con menores a
CSV: BOPGDSPGkUMlHD5Li6
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información do campamento de verán e non só para aqueles menores que poden
participar segundo as súas condicións en todas as actividades.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:

1.- Que a Consellería de Educación advirta e abra expediente sancionador ao
colexio Galén de Lugo por discriminación dun menor con TEA ao non incluílo
no campamento de verán, mesmo cando a familia ofertou o pago dun monitor
adicional que puidera requirir o seu fillo.

2.- Inspeccionar e revisar os criterios cos que o colexio Galén acolle a menores
procedentes doutros colexios e rexeita a un alumno propio por mor dunha
discapacidade.

3.- Esixir aos centros educativos a oferta de actividades e campamentos de verán
adaptadas e que permitan a inclusión de todo o alumnado, independentemente
das súas diversidades.

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
Davide Rodríguez Estévez
Francisco Casal Vidal
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Deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 11/07/2019 16:37:24
Paula Vázquez Verao na data 11/07/2019 16:37:31
Francisco Casal Vidal na data 11/07/2019 16:37:46
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David Rodríguez Estévez na data 11/07/2019 16:38:32
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa do seu deputado Davide Rodríguez
Estévez, ao abeiro disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª.

Exposición de motivos:

A Reserva da Biosfera de Allariz, A Bola, Rairiz de Veiga e Vilar de Santos foi
declarada como tal no ano 2005 (21.482 hectáreas, algo máis de 9.000
habitantes).

É unha das 47 reservas que hai no Estado español.

As reservas da biosfera son patrimonio da humanidade declaradas pola
UNESCO/ONU polos seus valores patrimoniais co fin de conciliar a
conservación da súa biodiversidade co uso sustentable, o desenvolvemento
económico, a investigación e a educación.

A Deputación de Ourense pretende arranxar a estrada OU 1114, neste arranxo vai
eliminar polo pé máis de 100 árbores (33 carballos e amieiros de grandes
dimensións e unhas 100 árbores máis pequenas -bidueiros, salgueiros, carballos,
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amieiros....-).

Pódese e débese arranxar a estrada OU 1114 sen cortar ningunha árbore. De
facelo a Deputación de Ourense atentaría gravemente contra os valores
medioambientais, paisaxísticos, etnográficos e culturais desta Reserva da
Biosfera.
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O obxecto do proxecto é a ampliación da estrada en unha ou ambas marxes entre
o p.q. 3,020 ata o p.q. 3,518. Aplicarase unha capa de formigón bituminoso para
regularizala superficie e instalarse sistemas de contención.

Con data 11/02/2019 o negociado de expropiacións redactou un oficio de posta a
disposición dos terreos. Polo tanto foron realizados todos os trámites preceptivos,
dando traslado deste procedemento a todos los afectados. Xa están pagados os
depósitos previos polo que a ocupación pode realizarse en calquera momento.

Con data 02/02/2019, a Deputación de Ourense recibiu solicitude do Movemento
Ecoloxista da Limia (MEL) de información en relación coas obras de
acondicionamento da estrada OU-1114 entre o pq. 3,020 ata e pq. 3,518. En
relación con:
 Alto valor paisaxístico y árbores centenarias.
 Solape coa Vía Nova.
 Zona ZEPA e ZEC, espazos da Rede Natura.
 Zona especial de anfibios.
 Expediente de expropiación.

En relación coas autorizacións sectoriais, a Deputación de Ourense informa que
xa dispón das correspondentes a:
 Confederación Hidrográfica, informando de que non é necesaria a petición
 Medio Ambiente, permite as obras sen ningún tipo de cautela
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 Medio Rural, autoriza as cortas
Patrimonio Cultural.

A área da Reserva está formada por unha ampla depresión, cunha altitude media
de 600 m, por onde decorre o río Limia, e rodeada dun reborde montañoso do
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que destaca na súa parte norte o macizo granítico de Allariz, por onde decorre
encaixado o río Arnoia.

Declarada no ano 2005, conta cunha superficie de 21.482 ha e abrangue os
seguintes municipios da provincia de Ourense, A Bola, Allariz, Rairiz de Veiga e
Vilar de Santos, cun conxunto poboacional de 9.867 habitantes.

Outras figuras de protección que posúe:

Humedal de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar);
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA);
Zona Especial de Conservación (ZEC).

Polo tanto, non entendemos como a Xunta de Galicia da estes permisos sen ter en
conta as impresionantes virtudes coas que conta esta Reserva.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario Mixto, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2.ª

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Dirixirse á Deputación de Ourense para paralizar cautelarmente estas obras de
“mellora”.

2. Crear unha comisión de estudo onde se inclúa a técnicos de Medio Ambiente,
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Medio Rural, Patrimonio Cultural e 2 membros do Movemento Ecoloxista da
Limia (MEL) para buscar unha alternativa ao arranxo da citada estrada sen
atentar contra o patrimonio natural.

Santiago de Compostela a 12 de xullo de 2019
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Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Deputado do G.P. Mixto
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 12/07/2019 10:51:46
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Luis Villares Naveira na data 12/07/2019 10:51:57
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Paula Prado del Río, Raquel Arias Rodríguez, Alberto
Pazos Couñago, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña, Julia Rodríguez
Barreira, José Manuel Rey Varela e Jackeline Elizabeth Fernández Macías, 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 na Comisión
1ª, Institucional, Administración Xeral, Xusticia e Interior.

Exposición de motivos

A actual lei de Xogo de Galicia data de 1985 e foi ditada no marco do acordo
Comunidade Autónoma-Estado, no que se concretan as competencias exclusivas e
concorrentes do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia. Trátase dunha
manifestación máis do desenvolvemento da liberdade individual como consecuencia da
eliminación da consideración do xogo como un delito, ao tratarse dunha conduta
prohibida anteriormente no noso país.

O xogo debe ser obxecto dunha regulación exhaustiva e axeitada, tanto pola incidencia
que pode ter na saúde coma pola fonte de ingresos que supón para o erario público.
No sector das máquinas de xogo producíronse avances tecnolóxicos de gran
importancia que xeraron novos produtos de xogo, o que obriga a realizar oportunos
axustes na normativa existente ás necesidades tanto do sector empresarial como dos
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usuarios e usuarias.
Tamén proliferaron en Galicia nos últimos anos as máquinas de apostas en locais de
hostalería, as tendas de apostas e os salóns de xogo. A aplicación práctica da
normativa vixente evidencia carencias na mesma que dificultan en moitos casos a súa
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interpretación e requiren unha maior seguridade xurídica cara os operadores de xogo e
a propia Administración.

O programa electoral co que a cidadanía galega deu en outubro de 2016 ao Partido
Popular de Galicia a maioría parlamentaria que sustenta este goberno citaba
expresamente entre os seus compromisos o seguinte: “Elaboraremos unha nova Lei de
Xogo de Galicia, adecuando a normativa galega de xogo á realidade actual do sector
do xogo en España, de xeito que responda ás necesidades actuais e que sexa
formulada co máximo grado de consenso co sector para posibilitar un axeitado
desenvolvemento desta actividade, respectando os dereitos que puideran verse
afectados pola mesma, en particular os dos grupos máis vulnerables (infancia e
xuventude)”.

Un compromiso que o goberno do Partido Popular está cumprindo, e actualmente a Lei
14/1985, do 23 de outubro, está en proceso de actualización e reforma e xa está
aprobado en Conselllo da Xunta un Anteproxecto da Lei reguladora dos xogos de
Galicia. Un texto legal que xurde tras diferentes contactos e reunións previas cos
distintos sectores para coñecer as súas demandas e intereses.

No marco da nova normativa resulta imprescindible abordar os formatos emerxentes no
ámbito do xogo, tales como o xogo on line e as facilidades que isto supón de acceso
non controlado e mesmo que afecta ao incremento de menores e mozos que xogan on
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line e acaban sufrindo patoloxías e ludopatías.

No novo texto legal tamén se pretende a regulación da publicidade no eido
competencial da nosa Comunidade Autónoma coa intención de protexer aos menores e
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sensibilizar a mocidade eliminando calquera posibilidade de uso de técnicas de
incitación ao xogo en relación cos sectores da poboación máis vulnerables. Preténdese
regular a publicidade establecendo restricións a súa recepción por parte dos menores,
proporcionando unha axeitada percepción do xogo como actividade complexa e de
risco potencial para os consumidores, prever a xeración de condutas de xogo irreflexivo
ou compulsivo e garantir que a información que se traslada é veraz e suficiente para
formarse unha idea certa e non distorsionada do que implica o xogo.

Merece unha atención preferente a publicidade sobre xogo e apostas on line xa que
faise en calquera canal e a calquera hora todo tipo de publicidade.

Especialmente antes, durante e despois dos eventos deportivos. Os expertos sinalan
que a publicidade impacta fundamentalmente nos colectivos máis vulnerables.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presentan a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a prohibir totalmente a publicidade
do xogo on line e do xogo presencial de competencia autonómica dos establecementos
de xogo da CCAA de Galicia na radio e a televisión de Galicia, independentemente do
horario ou a concreta programación de que se trate”.
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Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 12/07/2019 13:21:34
Paula Prado Del Río na data 12/07/2019 13:22:10
Raquel Arias Rodríguez na data 12/07/2019 13:22:35
Alberto Pazos Couñago na data 12/07/2019 13:23:06
Jacobo Moreira Ferro na data 12/07/2019 13:23:22
María Isabel Novo Fariña na data 12/07/2019 13:23:38
María Julia Rodriguez Barreira na data 12/07/2019 13:23:50
José Manuel Rey Varela na data 12/07/2019 13:24:09

CSV: BOPGDSPGkUMlHD5Li6
REXISTROcNLBKlZSO5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Jackeline Elizabeth Fernández Macías na data 12/07/2019 13:24:42
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Paula Prado del Río, Jacobo Moreira Ferro, José
Manuel Rey Varela, Alberto Pazos Couñago, Mª Julia Rodríguez Barreira, Beatriz
Mato Otero, Raquel Arias Rodríguez, Guadalupe Murillo Solís e Moisés Blanco
Paradelo, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 1ª, Institucional, Administración Xeral, Xusticia e Interior.
Exposición de motivos
O Goberno galego está a tramitar un Anteproxecto de Lei de xogos de Galicia co que
se pretende axustar a normativa existente na materia á realidade actual introducindo
maiores controis de acceso ao xogo por parte dos menores, maiores restricións en
materia de publicidade no xogo presencial, actualizar o réxime sancionador, medidas
de planificación dos establecementos de xogo e das máquinas recreativas e de apostas
así como recoller principios reitores da actividade de xogo e políticas de xogo
responsable.
En consonancia con todo iso consideramos necesario que se elabore un protocolo de
menores en materia de xogo e apostas que sexa utilizado polas empresas e
establecementos de xogo en Galicia, que o novo texto legal incorpore tamén a creación
dun observatorio do xogo e que o órgano competente en materia de xogo elabore un
informe anual sobre o xogo na nosa Comunidade.

CSV: BOPGDSPGkUMlHD5Li6
REXISTRO9FuT5O3mq3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Na situación actual resulta imprescindible coñecer, analizar e difundir a situación xeral
do sector do xogo na Comunidade Autónoma de Galicia, detectar fenómenos e
aspectos emerxentes en relación co xogo e a súa percepción social, analizar o impacto
das políticas públicas de xogo no sector empresarial, nas persoas xogadoras e na
sociedade en xeral, intercambiar información co resto de institucións a nivel autonómico
e estatal así como realizar investigacións e estudos específicos en materia de xogo.
Todas estas funcións serían levadas a cabo polo Observatorio Galego de xogos e a
súa creación debe incorporarse no novo texto que se está a tramitar da Lei reguladora
dos xogos de Galicia.
Tamén consideramos imprescindible que o órgano competente en materia de xogo da
Comunidade Autónoma de Galicia elabore un Informe Anual onde se recollan todos os
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datos relativos aos expedientes de xogo tramitados en Galicia, o número de
establecementos de xogo, o número de máquinas recreativas e de apostas, o total de
expedientes sancionadores así como o número de altas e baixas no Rexistro
Autonómico de Prohibidos.
Tal e como especifica a normativa galega, os menores teñen prohibido o acceso a
todos os establecementos de xogo e prohibida tamén a práctica dos xogos. Resulta
necesario que desde o órgano competente en materia de xogo se elabore un protocolo
de menores en materia de xogo que recolla o conxunto de actuacións dos diferentes
axentes implicados nos problemas que puideran xurdir en relación cos menores e os
establecementos onde se practican todo tipo de xogos así como o mellor xeito de
proceder nestes casos concretos.
Por todo iso, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a adoptar as seguintes medidas:
1.-

Que no anteproxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia se incorpore un
artigo no que se estableza a creación dun Observatorio galego de xogos

2.-

Que entre as funcións do dito observatorio estean elaborar un protocolo de
menores en materia de xogo, así como un informe anual sobre o xogo na nosa
Comunidade”.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 12/07/2019 13:29:32
Paula Prado Del Río na data 12/07/2019 13:30:00
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Jacobo Moreira Ferro na data 12/07/2019 13:30:13
José Manuel Rey Varela na data 12/07/2019 13:30:25
Alberto Pazos Couñago na data 12/07/2019 13:30:43
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María Julia Rodriguez Barreira na data 12/07/2019 13:31:04
Beatriz Mato Otero na data 12/07/2019 13:31:19
Raquel Arias Rodríguez na data 12/07/2019 13:31:50
María Guadalupe Murillo Solís na data 12/07/2019 13:32:13
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Moisés Blanco Paradelo na data 12/07/2019 13:32:41
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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
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, 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 Interpelación.

A política debe anticiparse ós problemas, é dicir, arbitrar solucións ós problemas
que se anuncian. A área metropolitana da Coruña hai tempo que anuncia a necesidade
de articular viariamente o seu espazo.
O crecemento urbanístico sen deseño nin proxecto coherente e a rede viaria
insuficiente e caótica anuncian un serio problema de comunicacións se non se lle pon
remedio.
Así se escenifica en xullo de 2004 nun encontro onde están presentes, entre
outros, o actual presidente da Xunta, e os alcaldes de Oleiros, Culleredo e Abegondo.
Tamén estaban os que no seu momento eran alcaldes da Coruña, Arteixo e Cambre.
O 20 de Setembro de 2004, sendo Conselleiro de Política Territorial o Sr. Feijóo
e director o Sr. Agustín Hernández, publícase no DOGA, a resolución de 9 de setembro:
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“Pola que se fai publico o acordo do Consello da Xunta de Galicia pola que se aproba
definitivamente o Plan Sectorial da rede viaria da Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre,
Oleiros, Sada e Bergondo).”

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

O Plan Sectorial nace coa premisa de ser algo máis ca un Plan de Infraestruturas
da rede viaria. Para isto define determinacións de Política de Intervención Territorial
que comprometen ós documentos que o desenvolven.
Entre estas determinacións destacamos as seguintes:
•

POTENCIACIÓN DA ACTIVIDADE COMERCIAL:

“Mellora da accesibilidade intrazonal que actúa como elemento potenciador da
actividade comercial.
•

MAIOR EQUILIBRIO TERRITORIAL E COHESIÓN SOCIAL.

“Dotación duns niveis mínimos de accesibilidade para as zonas rurais e urbanas
máis desfavorecidas, de forma que se estableza un maior Equilibrio Territorial e
Cohesión Sociais”.
•

LIBERALIZACION DE PEAXE.

“Para potenciar a penetración polas vías de alta capacidade como a AP.9 ou a
A.55 considérase necesaria a Liberalización da Peaxe nos tramos da área de estudio. Á
súa vez a permeabilización da Autopista do Atlántico a través de novos enlaces dotaría
dunha maior accesibilidade a zonas como o aeroporto de Alvedro ou á ria do Burgo. En
concreto se prantexa realizar un enlace na Corbeira, na área de Servizo do Burgo,
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mellorar o enlace de A Barcala e Completar o enlace en Catro Camiños (libre de
peaxe).
No acordo de Aprobación Definitiva do Plan Sectorial, posto que en Cambre
non estaba definido o trazado, tómase a decisión de que sexa o propio Concello o que
redacte a proposta de trazado neste tramo.
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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

Literalmente di: “1.4. Deixase en suspenso o trazado do treito da vía 13
conexión A9/A6/N-VI (Cambre Oleiros) comprendido entre a estrada AC-221 (acceso
ao polígono de Cambre) e a A6. o Planeamento de

Cambre deberá incluir unha

solución que una o polígono de Cambre coa A6, con características VR-80 entre o
polígono e a AP-9 e, con características de C-80 e accesos controlados entre AP-9 e a
A6.
En febreiro de 2006 o concello de Cambre redacta un proxecto de acordo
axustado ás esixencias do Plan Sectorial no apartado 1.4 mencionado anteriormente.
A Xunta de Galicia aproba provisionalmente o proxecto de trazado con
variacións substanciais que non se axustan nin ó aprobado en pleno polo concello de
Cambre nin ó Plan Sectorial:
•

A conexión coa AP-9, non contempla o nó de Catro Camiños con peaxe

libre en todas as direccións.
•

Se incorpora unha pata de conexión coa AP.9, na posición do lugar de

Armental, con área de peaxe.
•

O tramo entre a AP-9 e a A-6 defínese con características de VR-100 e

non de C-80, tal e como estaba previsto.
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•

Non se realiza o nó previsto en Bribes.

O 23 de Abril de 2009 a Xunta de Galicia acorda a aprobación definitiva do
proxecto de trazado, sen atender as alegacións e a pesares de que o documento non se
axusta ás determinacións descritas e previstas no Plan Sectorial Viario. A escusa, naquel
momento é que Fomento non permite a conexión libre de peaxe.
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O 19 de Maio do 2009 o Concello de Cambre, ó non recibir xustificacións polo
rexeitamento das alegacións presentadas e a absoluta desconsideración ás mesmas,
presenta un Recurso de Reposición, que a día de hoxe, xuño de 2019 continúa sen
resposta, 10 anos despois.
Transcorridas un cento máis de vicisitudes, reunións, mocións no concello,
acordos dos alcaldes da área metropolitana, iniciativas parlamentarias... a fins de
febreiro do presente ano 2019 presentáronse oficialmente as obras do novo tramo da
Vía Ártabra. Sacaron a licitación o tramo entre a Nacional VI e a AP9 por arredor de 40
millóns de euros e cun prazo de execución de 36 meses. A presentación de ofertas
finalizou o 1 de abril pasado e todo ven indicar que as obras comezarán no verán.
O goberno galego decide facelo en 2 fases:
-O tramo entre a N.VI e a AC221 de 3kms máis o enlace co polígono do Espíritu
Santo de 1km.
-Un modificado entre a AC221 e a AP9 á espera da autorización do Ministerio
de Fomento.
Estas dúas fases por 35,49millóns de euros ós que habería que sumar 1,5ME en
expropiacións, 1,84ME por servizos afectados e 1,5ME en actuacións sobre instalacións
e servizos da AP9.
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Segundo os estudos de densidades de tráfico, de todo o tránsito captado pola Vía
Ártabra entre a N VI e a AP9 tan só 1/3 provén do tramo anterior da Vía polo que se
deduce que a captación maioritaria procedería da N VI. Por tanto, tráficos canalizados
pola N.VI cara á cidade da Coruña serán transferidos á AP 9 a través da vía Ártabra e
tamén do vial 18.
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Óptase así por facer da N.VI case unha vía urbana facendo máis beneficioso
optimizar o aproveitamento do corredor que suporía a AP9 coma vía de alta capacidade
en tránsito e en cobro porque as peaxes seguen vixentes.
Óptase pois polo enlace da Gándara que é máis custoso, menos lóxico e a pesar
das xustificacións aparecidas na DIA altera un humidal, coma o topónimo indica, de
grande interese para esta área metropolitana, ademais doutros bens de interese cultural.
A lóxica utilizada no Plan Sectorial aprobado en setembro de 2004 optaría por
un trazado en malla que articulase a área metropolitana diminuíndo a densidade de
tráfico na cidade e causando o menor impacto medioambiental.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
Cal é a razón pola que o goberno galego opta no trazado da Vía Ártabra polo
chamado enlace da Gándara sendo este o menos lóxico, o que máis protestas levanta e
gravando con peaxes á cidade da Coruña en franca vulneración do Plan Sectorial da
rede viaria da Coruña de Política de Intervención Territorial?
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Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/07/2019 13:51:19

Xosé Luis Bará Torres na data 05/07/2019 13:51:27

Noa Presas Bergantiños na data 05/07/2019 13:51:33

Olalla Rodil Fernández na data 05/07/2019 13:51:42

Ana Pontón Mondelo na data 05/07/2019 13:51:49
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María Montserrat Prado Cores na data 05/07/2019 13:52:02
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana
Pontón Mondelo, 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.

O pasado luns 8 de xullo un grupo de arredor de 150 camións afectados pola
minoración produtiva da Central Térmica de As Pontes iniciaron unha caravana ao
longo de Galiza e con posterior rumbo a Madrid, onde teñen previsto esixir unha
reunión co Ministerio de Transición Ecolóxica para tratar esta situación.
A xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego este é un síntoma
máis dunha situación que comeza a ser preocupante en toda a comarca de Ferrolterra.
Estamos a falar de máis de cen postos de traballo, persoas autónomas e pequenas
empresas, que ben en perigo o mantemento da súa actividade despois de levar arredor
de dous meses sen o ritmo habitual. As fontes de Enel-Endesa aseveran que é unha
cuestión conxuntural. Se ben é certo que factores como o prezo do lignito están a influír
negativamente en centrais alén das nosas fronteiras, como é o caso alemán, tamén é
certo que o historial de incumprimentos e de escurantismo por parte da empresa fan
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saltar todas as alertas. Cómpre recordar, por exemplo, o acontecido co convenio
colectivo e a derivada da perda de dereitos laborais que foran conquistados polos
traballadores e traballadoras en materia de beneficios sociais, agora mesmo en disputa.
Así mesmo, unha década de falta de política industrial por parte da Xunta de
Galiza, que se limitou a enfrontar os retos da modernización enerxética e a
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descarbonización a golpe de titulares no lugar de deseñar unha planificación a medio e
longo prazo beneficiosa para o noso país, sumado á errática política do Partido
Socialista, que leva meses prometendo un Estatuto de electrointensivas que non chega e
que afonda na crise da industria galega e, polo tanto, na súa demanda de enerxía, non
axudan.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego entendemos que a
Xunta de Galiza, con competencias en planificación económica, non pode permanecer
allea a esta situación. Cómpre lembrar que estamos a falar dun cinto industrial do país
afectado por diversos conflitos como Poligal ou Alcoa aos que agora se suma a
incerteza da situación da Central Térmica das Pontes. É necesario que a Xunta de Galiza
impulse as accións precisas para que esta situación se resolva de forma satisfactoria.

Por estes motivos formúlase a seguinte interpelación:
Que actuacións levou a cabo a Xunta de Galiza diante da redución de actividade
da Central Térmica das Pontes e as súas repercusións no sector auxiliar?
Coñece o goberno galego as mobilizacións dos traballadores do transporte?
Tense reunido con eles? Ten asumido as súas demandas? Tense dirixido ao goberno
central?
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Ten planificado o goberno galego o impulso dunha mesa de diálogo coa
dirección de Enel-Endesa para esixir que se aclare a situación pola que atravesa a
Central e cales son as perspectivas para os próximos meses? Cales son as razóns ou
conclusións?

2

166546

OFICINA PARLAMENTAR

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

Ten planificado o goberno galego desenvolver unha planificación propia de
modelo enerxético que garanta unha modernización e descarbonización ordenada?
Que diálogo ten ou vai ter o goberno galego cos axentes sociais e políticos
diante desta situación?
Que demandas sobre a materia ten trasladado ao goberno central?

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019

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

Noa Presas Bergantiños na data 09/07/2019 10:40:11

Xosé Luis Bará Torres na data 09/07/2019 10:40:19
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María Montserrat Prado Cores na data 09/07/2019 10:40:25

Olalla Rodil Fernández na data 09/07/2019 10:40:31

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/07/2019 10:40:40
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Ana Pontón Mondelo na data 09/07/2019 10:40:47
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Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Interpelación, sobre as políticas de decrecemento da Xunta en materia de
vivendas protexidas.

A pésima situación de Galiza no ranking de creación de vivenda de promoción
pública é outra das mostras da falla de compromiso da Xunta de Feijóo coas
políticas

públicas,

que

benefician

sempre

aos

sectores

sociais

máis

desfavorecidos e vulnerábeis, con menores ingresos e situacións económicas
difíciles. A administración galega estase a caracterizar por favorecer a
especulación no terreo da vivenda, o negocio de fondos voitre e o comercio cun
ben que debería estar protexido e lonxe do seu tratamento como unha
mercadoría. Pola contra, a última das súas metas é procurar unha vivenda digna
aos galegos e ás galegas e á mocidade que quer emprender os seus proxectos de
futuro.

A tónica da Xunta é aprofundar o camiño da desregulación e alimentar a cadea
privatizadora en materia de vivenda até reducir ao ridículo a creación de vivenda
protexida como sucedeu no ano 2018. Por non falar do parco avanzo na
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ampliación do parque de vivenda pública en alugueiro.

En anteriores iniciativas parlamentares, poñíamos de releve os dados do Instituto
Nacional de Estatística do primeiro semestre de 2018, onde aparecía Galiza entre
os últimos postos en vivenda protexida, só adiantada por Canarias e Baleares. A
estatística de transmisión de vivenda de protección no territorio galego arroxaba
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unha porcentaxe dun 4,78%, nada que ver coas porcentaxe doutras CC.AA como
Asturias ou Castela León por poñer uns exemplos.

A porcentaxe tan baixa de transmisión de vivenda de protección obedece ás
intencionadas políticas de desincentivación da Xunta do PP, cuxa aposta se sitúa
ás claras no impulso da iniciativa privada e do negocio de grandes tenedores de
vivendas en detrimento da aposta por un parque de vivendas sociais públicas.
Forma parte do corpus ideolóxico de Feijóo que a vivenda sexa tratada como
unha mercadoría coa que comerciar, como un produto de mercado en mans dos
depredadores do momento e non como un ben protexido.

Xa o indicabamos en anteriores ocasións e para mostra un botón: no período
2015-2016 iniciáronse 5 vivendas o primeiro ano e 4 o segundo, o que supón o
0,30% e 0,19% cando a media do Estado se situaba nun 10,49% en un 10,48%
neses anos.
Sen esquecer que en 2017 volveron incrementarse os desafiuzamentos sen que
existan alternativas sociais.

Se imos ao contexto global, cabe indicar que o Estado español en termos xerais
non destaca pola creación de vivendas protexidas e está moi lonxe do que se fai
en Europa. Dentro desa regresión, Galiza lévase a palma posto que está entre as
peores.
A nivel estatal, en setembro de 2018 entregáronse 2.504 vivendas protexidas en
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venda e alugueiro. A final de 2018, calculábase que non pasarían das 3.500
vivendas. O sector público da vivenda no Estado español ten un papel testemuñal
ao carón do sector privado. Se entramos aos dados polo miúdo e por territorios
autonómicos, veremos que en Galiza no 2018 entregáronse 8 vivendas
protexidas, namentres no País Vasco foron 452 e en Catalunya 378. Un territorio
máis pequeno como Asturias acadou a cifra de 26 vivendas.
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En dez anos, de 2008 a 2018, destruíuse de forma devastadora o eido da vivenda
protexida que en 2008 acadou no Estado español cifras de 63.292 inmóbeis. En
todas as estatísticas, o ano 2018 está marcado como o máis demoledor en canto a
vivenda protexida que caeu a mínimos históricos, e non digamos no territorio
galego, con esa ridícula cifra de 8 vivendas. No ano 2017 construíronse en Galiza
12 vivendas protexidas para opción de compra. Como podemos concluír
doadamente, non é materia de impulso por parte de Feijóo.

Se contrapoñemos esa cativa oferta coa altísima demanda existente no territorio
galego, os dados fan palidecer a propaganda da Xunta. Hai centos de miles de
persoas demandantes de vivenda protexida, en concreto, cífranse en máis de
13.385 as persoas inscritas no rexistro de demandantes de vivenda protexida, a
meirande parte pide vivenda en alugueiro, especialmente nas capas máis mozas
da sociedade dado que cos salarios tan baixos (unha media de 900 euros
mensuais) non poden plantexarse unha compra. De toda a cifra de inscritos, só o
15% solicita a fórmula da adquisición. Con dados a mes de maio deste ano 2019,
revelábase que máis de 4.000 mozas e mozos de Galiza están inscritos como
demandantes de vivenda protexida tanto para alugar como para adquirir. O
acceso a unha vivenda pública é a única vía que teñen moitos mozos e mozas
menores de 35 anos dados os paupérrimos salarios que perciben.
Se houbese interese ou conciencia do ben común na Xunta, interiorizaríase que a
vivenda protexida é un estabilizador do mercado, o seu medre funciona como un
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contrapeso aos altos prezos.
O parque de vivenda público para alugueiro está en 3.500 vivendas, todas elas
ocupadas. Un número sometido a unha parálise desde hai anos dada a pasividade
da Xunta na ampliación de nova oferta de arrendamento. É a mesma cifra que
publicitan unha e outra vez por máis que pase o tempo.
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Expertos na materia indican que dados tan baixos de construción de vivenda
protexida, caso de Galiza, alertan da posibilidade de que acabe por desaparecer
por completo. Coa competencia de vivenda na man, a Xunta de Feijóo optou de
xeito intencionado por facer deixación das súas funciones. No eido estatal,
tampouco existen medidas de fomento da construción deste tipo de vivendas e
sirva de exemplo o Plan de Vivenda 2018-2021. Cada vez son menores os
orzamentos adicados á creación de vivenda pública.
Se imos ao terreo das axudas que se conceden ao albur do Plan de Vivenda para
afrontar os custes dos elevados alugueiros, e que se rexen por límites de renda, e
dirixidas preferentemente a menores de 35 anos, maiores de 65

e familias

numerosas, hai que sinalar que están moi lonxe de cubrir a demanda existente.
Contabilizáronse máis de 12.000 solicitantes pero a Xunta só orzamentou para
conceder unhas 4.200 solicitudes. Por non mencionar o enorme retraso coa que
se tramitan.
O Observatorio da Vivenda da Xunta acredita a alza dos prezos no alugueiro que
supera a media de 400 euros e en cidades como Vigo esta preto de 500 euros.
Fica pois en evidencia nesta exposición de motivos a necesidade imperiosa de
plasmar con feitos un compromiso explícito coa creación de vivenda protexida
tanto para compra como para o alugueiro a fin de cubrir a alta demanda existente
en Galiza, especialmente na mocidade.
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Ante o exposto, preséntase a seguinte INTERPELACIÓN:
1) Como explica o Goberno galego o baixo nivel de transmisión de vivenda
protexida que ano tras ano descende a números irrisorios (8 vivendas
protexidas entregadas en 2018), informe da lamentable posición de Galiza
no ranking estatal en materia de vivenda protexida e as razóns que están a
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motivar a desincentivación de vivenda deste tipo a pesar de 13.385
demandantes inscritos?
2) Cales son as previsións en relación coa ampliación do parque de vivenda
protexida en arrendamento para cubrir as miles de demandas dada a alza
do prezo da vivenda en alugueiro recollido polo Observatorio da Vivenda
da Xunta?
3) Ten a Xunta algún plan para aumentar o número de vivendas protexidas
no vindeiro exercicio? De ser o caso, con que orzamento contaría?
4) Vai incrementar as axudas ao arrendamento dado que actualmente non se
cubre nin sequera o 50% das solicitudes rexistradas?
5) Cales son as previsións futuras da Xunta en materia de vivenda protexida,
tanto para a súa adquisición como para o alugueiro?
Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
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Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 09/07/2019 13:04:18
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, 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 Interpelación.

No concello das Somozas, en Sogarisa, quedan aínda sen tratar, nunha balsa,
arredor de 5.000m3 de restos de chapapote do desastre do Prestige.
No seu momento foi unha cantidade moito maior e dotouse dun orzamento para
reciclar eses restos. Ó parecer non abondou a cantidade para a totalidade dos residuos e
17 anos despois, sumidos no esquecemento alí están baixo a sospeita e a ameaza de
produciren outra vez danos medioambientais.
Eses residuos, na cantidade aproximada citada anteriormente, non deben quedar
así, acumuladas , á espera dun accidente, neglixencia ou coma unha herdanza
ameazando o futuro dos galegos e galegas.
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Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
Cal é a cantidade e que pensa facer o goberno galego cos restos procedentes da
limpeza das praias e rías como consecuencia do accidente do Prestige que se encontran
almacenados nas instalacións de Sogarisa en As Somozas?
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Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/07/2019 17:42:07

Xosé Luis Bará Torres na data 09/07/2019 17:42:19

María Montserrat Prado Cores na data 09/07/2019 17:42:32
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Noa Presas Bergantiños na data 09/07/2019 17:42:42

Olalla Rodil Fernández na data 09/07/2019 17:42:50

Ana Pontón Mondelo na data 09/07/2019 17:42:59
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
INTERPELACIÓN.

A Lei 1/2012 de medidas temporais en determinadas materias do emprego
público da Comunidade Autónoma de Galicia, introduce a suspensión de
preceptos contidos no V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da
Xunta de Galicia.
A exposición de motivos da Lei, determina o seu carácter temporal, así como a
necesidade de revisión das medidas previstas na mesma no prazo de dous anos
dende a súa entrada en vigor.
Esta suspensión unilateral dos dereitos recollidos no articulado do V Convenio
colectivo afecta de xeito moi grave no funcionamento dos servizos públicos e nas
condicións laborais do persoal afectado, por exemplo, no que se refire á
suspensión do artigo 19 en materia de descansos e libranzas. Esta suspensión do
dereito ao descanso, non só afecta á propia conciliación da vida laboral e
familiar, si non que tamén está directamente relacionada cun aumento dos
accidentes de traballo que se concentran nunha ampla maioría na Consellería de
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Política Social a causa dos sobreesforzos.
Escoitamos continuamente ao goberno presumir de recuperación económica, así
como do compromiso cos servizos públicos galegos, sen embargo estas
declaracións non se traducen na recuperación dos dereitos suspendidos.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Interpelación:
-

Cando pensa a Xunta recuperar a totalidade dos dereitos recollidos no V
Convenio Colectivo Único?

-

Cal é o motivo polo que pese a existir esa presunta recuperación
económica non se recuperan os dereitos recortados ás traballadoras e
traballadores?

-

Considera a Consellería de Política Social que que está a respectar os
dereitos laborais das traballadoras e traballadores dependentes da mesma?

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019.

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

Eva Solla Fernández na data 09/07/2019 18:52:18
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
INTERPELACIÓN.

As denuncias sobre saturación, sobreesforzo, estrés e falta de descanso do persoal
dependente da consellería de política social que traballa nos centros de atención
directa, tales como as residencias de maiores ou os Centros de Atención a
Persoas Dependentes, están aumentando de xeito alarmante.
A Consellería de Política Social concentra un dos índices mais elevados de
accidentes laborais, sendo a metade destes, por motivos que teñen que ver cunha
sobrecarga de traballo pola falta de persoal. As ratios oficiais non teñen en conta
as peculiaridades na atención que presenta as persoas residentes destes centros,
polo que non se axuntan ao persoal necesario nos mesmos.
En residencias grandes, como pode ser por exemplo a de Oleiros, nas quendas de
noite unicamente contan en cada unidade cunha auxiliar e unha enfermeira para
atender aos 44 pacientes da unidade, os cales atópanse nunha ampla maioría, cun
grado elevado de dependencia. Durante o día, a situación tampouco mellora
pasando a ser 5 as auxiliares de enfermería que de 8 a 10 da mañá deben asear,
vestir e dar de comer á maioría das persoas residentes da súa unidade.
Neste sentido, tamén chama a atención a falta de persoal en fisioterapia ou
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terapia ocupacional, profesionais moi necesarias que non só mellorarían a
calidade de vida das persoas usuarias dos centros si non que tamén facilitarían o
traballo do resto das profesionais.
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Todas estas circunstancias, deben unirse co aumento da demanda de persoas que
necesitan da asistencia neses centros, os cales contan cunha ocupación do 100% e
importantes listas de espera.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Interpelación:
-

Que valoración fai a Consellería de Política Social das denuncias sobre
saturación, sobreesforzo, estrés e falta de descanso do persoal que traballa
nos centros de atención directa da Consellería?

-

Ten pensado a Consellería restaurar a aplicación do artigo 19 do V
Convenio?

-

Comprométese a Consellería a cubrir todas as baixas médicas e vacacións
para evitar a falla de persoal e a sobrecarga de traballo nos centros?

-

Ten pensado a Consellería executar os procesos pendentes de
consolidación?

-

Vai a Consellería atender a demanda que existen en relación á creación de
centros públicos, dotando estes e os que existen de persoal suficiente?

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2019.

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

Eva Solla Fernández na data 09/07/2019 19:27:06

166560

Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario Mixto,
ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Interpelación.

A Constitución española de 1978 no seu art. 39.4 defende que os nenos e nenas
gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que velan polos seus
dereitos. Seguindo este precepto, a Convención sobre os Dereitos do Neno
(CDN) de 1989, no seu artigo 24, fai referencia á saúde e sinala que os Estados
parte recoñecen os dereitos dos nenos e nenas ao goce do máis alto nivel posible
de saúde e a servizos para o tratamento das enfermidades e a rehabilitación da
saúde, esforzándose por asegurar que ningún sexa privado do seu dereito ao goce
deses servizos sanitarios. Ademais, a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión
Europea recoñece que a infancia ten dereito á protección e aos coidados
necesarios para o seu benestar. Os estados teñen a obriga de garantir na máxima
medida posible a supervivencia e desenvolvemento da infancia, recoñecendo
plenamente o dereito á saúde, a servizos para o tratamento das enfermidades que
a afectan e a súa rehabilitación en caso de ser necesario.

Estas declaracións chocan coa realidade cando nos referimos á obesidade infantil.
A obesidade é un aumento da graxa corporal, non do peso nin da talla. Por iso, o
exceso de peso non é un mero problema estético, senón unha enfermidade que
eleva o risco de padecer moitas outras, como a diabetes tipo II ou distintos tipos
de cancro e patoloxías cardiovasculares que aparecen progresivamente en idades
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máis temperás en Galiza.

O estado español é xa o segundo estado europeo, tras o Reino Unido, con máis
persoas obesas: preto do 20% da poboación adulta e un 18% da infantil. Galiza é
a segunda comunidade autónoma con maiores taxas de sobrepeso e obesidade
entre a poboación adulta (un 24,9%), só superada por Asturias (25,7%), segundo
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o “Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE)”. En Galiza viven máis
de 7.800 persoas con obesidade mórbida, é dicir, cun Índice de Masa Corporal
(IMC), igual ou superior a 40 ou de igual ou superior a 35 e que presentan outra
enfermidade ou discapacidade grave a causa do exceso de peso e para as que a
única solución é cirúrxica.

Pero, tamén Galiza, xunto Asturias e as Illas Canarias, lideran o ranking de
obesidade infantil. Segundo datos do IGE a porcentaxe de menores con
sobrepeso supera en cinco puntos porcentuais a media do estado, e o estudo
Galinut alerta que nos últimos trinta anos a porcentaxe de menores obesos
incrementouse do 5% en 1979 ao 16% actual. Segundo os datos do programa
Xermola da Consellería de Sanidade, un de cada tres menores de entre 6 e 15
anos presenta sobrepeso ou obesidade.

As e os menores galegos pesan hoxe, de media, 7,3 quilos máis -7,9 quilos os
nenos e 6,7 as nenas- que hai 38 anos, polo que tendo en conta que a talla media
aumentou 5 centímetros, a graxa incrementouse nunha porcentaxe moito maior.
A proba radica no incremento do Índice de Masa Corporal, que aumentou en 2
puntos e o perímetro da cintura, que nas nenas incrementouse entre 4 e 6
centímetros.

A unidade de Gastroenteroloxía e Nutrición Pediátrica do CHUS leva anos
advertindo sobre o incremento da obesidade infantil e as súas consecuencias
presentes e futuras:

“Máis obesidade supón máis graxa corporal e máis

perímetro de cintura, o que aumenta o risco de padecer enfermidades
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cardiometabólicas a idades cada vez más temperá”»; “Falta realmente unha
política ben definida para intervir no problema, tanto nas familias como nos
colexios”. Os e as pediatras advirten que cada vez é máis frecuente ter nas súas
consultas menores con obesidade que presentan enfermidades propias dos adultos
como hipertensión arterial.
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Asemade, o sobrepeso e obesidade na infancia aumentan o risco de padecer
trastornos da alimentación na adolescencia.

Non hai terapia médica para a obesidade e o sobrepeso, polo que a prevención,
baseada nunha dieta saudable e na práctica de exercicio é a única solución. Un
menor con obesidade soe estar mal alimentado, acumula graxa, pero é moi
probable que presente déficit de ferro, calcio e vitamina D.

A experiencia demostra que na prevención da obesidade as estratexias máis
eficaces son as que se dirixen a modificar o ambiente, familia, escola,
transportes, publicidade, industria alimentaria, acceso á práctica do deporte e
sistema sanitario. A publicidade e outras formas de mercadotecnia de alimentos e
bebidas non aconsellables dirixidas a menores

inflúen nas preferencias

alimenticias e nas pautas de consumo da poboación infantil e adolescente.
En abril de 2013, o Parlamento de Galicia aprobou a elaboración e execución dun
plan de loita contra a obesidade infantil, liderado pola Consellería de Sanidade. O
Plan de prevención da obesidade infantil, foi chamado "Plan Xermola" e dende
entón está sen desenvolver.
Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte Interpelación:
1. Cando vai poñer en práctica todas as medidas do Plan Xermola?
2. Que actuacións está a implementar en relación aos hábitos alimenticios das familias
con casos de menores con sobrepeso ou obesidade?
3. Que actuacións está a implementar para motivar a actividade deportiva e facilitar o
acceso da poboación ao deporte?
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4. Que actuacións está a implementar nos ciclos educativos de Primaria e Secundaria
para prever a obesidade infantil e xuvenil?
5. Con que recursos públicos conta a Xunta para a prevención da obesidade e para o
tratamento dos trastornos alimenticios?
6. Cal é a prevalencia da obesidade e sobrepeso así como o patrón de actividade
física e alimentario nas persoas galegas menores de 18 anos?
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Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Deputada do G.P. Mixto

Asinado dixitalmente por:
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Paula Vázquez Verao na data 11/07/2019 10:17:55
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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
Interpelación, sobre o dereito da mocidade a un proxecto de vida autónomo.

Segundo o último informe publicado polo Observatorio de Emancipación
do Consello da Xuventude do Estado español, correspondente ao primeiro
semestre de 2018, en Galiza hai 80.000 persoas menores de 30 anos que viven
aínda na casa familiar.
Estes datos sitúan o noso país como o terceiro territorio do estado con
menor taxa de emancipación entre as persoas de 25 e 29 anos. Neste senso,
mentres que hai unha década case a metade da mocidade desta franxa de idade
iniciara un proxecto vital fóra do domicilio familiar, na actualidade só o 35%
puido independizarse.

CSV: BOPGDSPGkUMlHD5Li6
REXISTROgupdUes820
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

As razóns? O propio Observatorio sinala que o maior retraso na idade de
emancipación en Galiza ten un claro compoñente laboral “xa que son moi poucas
as persoas mozas que participan do mercado” de traballo e “cando o fan,
conseguen empregos nos que a temporalidade, a sobrecualificación e o
subemprego son máis probábeis que no resto do Estado”.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Alén diso, o salario que percibe a mocidade galega está lonxe de permitir
enfrontar os custes que carrexa a compra ou aluguer dunha vivenda ao que deben
dedicar máis da metade dos seus ingresos netos (entre o 51,5% e o 58,4%,
respectivamente).
Fronte a esta realidade, as políticas de vivenda da Xunta de Galiza
amósanse absolutamente insuficientes para garantir o acceso da mocidade a este
dereito fundamental imprescindíbel para desenvolver un proxecto de vida
autónomo.
Actualmente, máis de 4.000 mozas e mozos galegos están agardando por
unha vivenda pública da Xunta de Galiza o que representa apenas un terzo do
total de persoas menores de 35 anos inscritas como demandantes de vivenda,
fundamentalmente para aluguer.
Estes datos evidencian que o parque público para vivenda en aluguer do
que dispón o Instituto Galego de Vivenda e Solo (3.500 vivendas todas elas
ocupadas) é absolutamente insuficiente para atender as necesidades da mocidade
galega. Tampouco as axudas que a Xunta de Galiza concede no marco do Plan
estatal de Vivenda para apoiar a menores de 35 anos no pagamento dos custes de
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aluguer chegan para atender todas as solicitudes.
Así o recoñeceu a propia Xunta de Galiza que resolveu a Orde de axudas
de 2018 fixando unha puntuación corte que deixou fóra moitas persoas
solicitantes “por non dispor de cobertura orzamentaria”. A convocatoria dispón
só de 700.000 euros anuais (Programa 451B).
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Parlamento de Galiza
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Por todo o exposto formúlase a seguinte interpelación:
Cre a Xunta de Galiza que as mozas e mozos do noso país contan coas
condicións necesarias para desenvolver un proxecto de vida autónomo?
Como valora o Goberno galego os datos de emancipación xuvenil do noso
país?
Considera a Xunta de Galiza que a actual política de vivenda garante o
acceso da mocidade a este dereito fundamental?
Que medidas pensa adoptar o Goberno galego para mudar esta situación?

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2019

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

Olalla Rodil Fernández na data 12/07/2019 13:36:48
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