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Admisión a trámite e publicación

ı 52949 (10/PNP-003945)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións da Consellería de Sanidade destinadas a promover a creación da categoría profesional de educador/a social no cadro de persoal do Sergas
168270

ı 52957 (10/PNP-003946)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a demanda á Xunta de Galicia destinada ao mantemento do ciclo de grao medio de FP de
Emerxencias e Protección Civil
168273

ı 52990 (10/PNP-003947)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a reparación do dano causado pola realización de obras no mosteiro de San Salvador de
Asma en xaneiro de 2019 e a elaboración dun plan especial de protección
168276

ı 52993 (10/PNP-003948)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coas persoas sen fogar e, en especial, coas necesidades das mulleres en situación de senfogarismo e en situación de infravivenda
168280
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ı 52997 (10/PNP-003949)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia da creación dun centro de día e residencia, de promoción e xestión pública, para persoas con DCA na provincia de Pontevedra
168283

ı 53006 (10/PNP-003950)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a constitución pola Xunta de Galicia, no prazo máximo de seis meses, dunha mesa de negociación coa representación dos sindicatos e do empresariado para acordar as medidas dirixidas a
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mellorar a conciliación laboral, familiar e persoal, así como o calendario de actuacións e os obxec168285
tivos concretos que se pretendan cumprir

ı 53020 (10/PNP-003951)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a dar cobertura aos permisos, vacacións e IT no centro de saúde/PAC de Sada de xeito estrutural, así como para implantar
unha segunda ambulancia para poder mellorar o servizo de transporte sanitario no PAC 168289

ı 53025 (10/PNP-003952)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego respecto da declaración de utilidade pública, de urxente
ocupación de terreos, da autorización administrativa de construción, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental en relación cos parques eólicos do Cam168292
pelo, O Bustelo e Monte Toural, e tamén da LAT O Campelo-Mesón do Vento

ı 53045 (10/PNP-003953)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a modiﬁcación dos prazos establecidos nas bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal
168298

ı 53052 (10/PNP-003954)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado da mellora da infraestrutura e dos servizos de transporte
168301
ferroviario para Monforte de Lemos e a súa comarca

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
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ı 52955 (10/PNC-004211)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións da Consellería de Sanidade destinadas a promover a creación da categoría profesional educador/a social no cadro de persoal do Sergas
168305

ı 52956 (10/PNC-004212)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a demanda á Xunta de Galicia destinada ao mantemento do ciclo de grao medio de FP de
168308
Emerxencias e Protección Civil

168255
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ı 52984 (10/PNC-004213)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para crear unha partida especíﬁca nos orzamentos para o ano 2020 co ﬁn de investigar sobre a produción de torymus na nosa comunidade
168311
autónoma e combater a avespiña do castiñeiro

ı 52985 (10/PNC-004214)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para crear unha partida especíﬁca nos orzamentos para o ano 2020 co ﬁn de investigar sobre a produción de torymus na nosa comunidade
autónoma e combater a avespiña do castiñeiro
168313

ı 52989 (10/PNC-004215)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a reparación do dano causado pola realización de obras no mosteiro de San Salvador de
168315
Asma en xaneiro de 2019 e a elaboración dun plan especial de protección

ı 52992 (10/PNC-004216)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coas persoas sen fogar e, en especial, coas necesidades das mulleres en situación de senfogarismo e en situación de infravivenda
168319

ı 52996 (10/PNC-004217)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia da creación dun centro de día e residencia, de promoción e xestión pública, para persoas con DCA na provincia de Pontevedra
168322

ı 53005 (10/PNC-004218)
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Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a constitución pola Xunta de Galicia, no prazo máximo de seis meses, dunha mesa de negociación coa representación dos sindicatos e do empresariado para acordar as medidas dirixidas a
mellorar a conciliación laboral, familiar e persoal, así como o calendario de actuacións e os obxec168324
tivos concretos que se pretendan cumprir

ı 53019 (10/PNC-004219)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a dar cobertura aos permisos, vacacións e IT no centro de saúde/PAC de Sada de xeito estrutural, así como para implantar
unha segunda ambulancia para poder mellorar o servizo de transporte sanitario no PAC 168328
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ı 53024 (10/PNC-004220)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego respecto da declaración de utilidade pública, de urxente
ocupación de terreos, da autorización administrativa de construción, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental en relación cos parques eólicos do Cam168331
pelo, O Bustelo e Monte Toural, e tamén da LAT O Campelo-Mesón do Vento

ı 53044 (10/PNC-004221)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a modiﬁcación dos prazos establecidos nas bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres naturais e catás168337
trofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal

ı 53051 (10/PNC-004222)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado da mellora da infraestrutura e dos servizos de transporte
168340
ferroviario para Monforte de Lemos e a súa comarca

ı 53059 (10/PNC-004223)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a demanda á Xunta de Galicia da construción en Chantada dunha nova ponte sobre o río
Asma
168344

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

ı 52979 (10/INT-001759)
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Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a garantía do dereito dos pacientes de Povisa a unha asistencia e servizos sanitarios de cali168347
dade en condicións de igualdade e equidade cos pacientes dos hospitais públicos

ı 53023 (10/INT-001760)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego respecto da declaración de utilidade pública, de urxente
ocupación de terreos, da autorización administrativa de construción, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental en relación cos parques eólicos do Cam168352
pelo, O Bustelo e Monte Toural, e tamén da LAT O Campelo-Mesón do Vento

168257
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ı 53043 (10/INT-001761)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os prazos establecidos nas bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes
168358
veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal

ı 53055 (10/INT-001762)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a mellora da infraestrutura e dos servizos de transporte ferroviario, así como respecto da
supresión dos pasos a nivel urbanos en Monforte de Lemos e a súa comarca
168361

ı 53056 (10/INT-001763)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da actividade mercantil da Sociedade Conce168365
sionaria Novo Hospital de Vigo S.A.

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación

ı 52951 (10/POP-006206)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para arranxar a estrada AC-114 entre Baltar e Narón
168367

ı 52958 (10/POP-006207)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns que xustiﬁcan o pechamento do primeiro ano de formación do ciclo de grao medio
168368
de FP de Emerxencias e Protección Civil no curso 2019-2020
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ı 52962 (10/POP-006208)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a evolución dos produtos certiﬁcados baixo o selo de calidade PescadeRías

ı 52965 (10/POP-006209)

168371

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da evolución da frota do cerco galega nos últimos
168373
anos

168258
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ı 52967 (10/POP-006210)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación co proxecto de dragaxe do río Lérez en Pontevedra
168375

ı 52982 (10/POP-006211)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas que está a levar a cabo o Goberno galego para frear a praga da avespiña do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus)
168377

ı 52987 (10/POP-006212)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre o coñecemento por parte da Xunta de Galicia da realización de obras no mosteiro de San
Salvador de Asma en xaneiro de 2019
168379

ı 53001 (10/POP-006213)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a decisión adoptada polo goberno Galego de nomear unha nova responsable para o ente
público Portos de Galicia
168382

ı 53013 (10/POP-006214)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a asistencia dos representantes de todas as confrarías e dos concellos da ría de Ferrol na reapertura ao marisqueo da zona da Gándara
168384

ı 53021 (10/POP-006215)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que debe adoptar o Sergas tendentes a cubrir as necesidades sanitarias no centro
de saúde e PAC de Sada
168386
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ı 53030 (10/POP-006217)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre a valoración por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria dos datos que
achega para Galicia a última enquisa de poboación activa
168388

ı 53033 (10/POP-006218)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Pérez, Moisés e 6 máis
Sobre as iniciativas que se pretenden desenvolver na chamada Business Factory Auto (BFA) de pro168390
xectos innovadores da automoción de Galicia

168259
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ı 53034 (10/POP-006219)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rey Varela, José Manuel e 8 máis
Sobre as informacións das que dispón o Goberno galego en relación co cumprimento por parte do Goberno central do acordo de negociar coas comunidades autónomas as bases do programa Reindus
168392

ı 53036 (10/POP-006220)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 7 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do programa Innova PEME

168395

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a adaptación por parte da Xunta de Galicia do Plan Moves

168397

ı 53038 (10/POP-006221)
ı 53039 (10/POP-006222)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a participación e o impacto das iniciativas de Artesanía de Galicia na posta en valor e proxección internacional do sector artesanal galego
168399

ı 53041 (10/POP-006223)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego das axudas para a innovación e a mellora tecnolóxica das empresas galegas dedicadas á primeira e segunda transformación da madeira 168401

ı 53047 (10/POP-006224)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a efectividade dos prazos establecidos nas bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal
168403
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ı 53054 (10/POP-006225)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a mellora da infraestrutura e dos servizos de transporte ferroviario, así como respecto da
supresión dos pasos a nivel urbanos en Monforte de Lemos e a súa comarca
168406

ı 53057 (10/POP-006226)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da actividade mercantil da Sociedade Conce168409
sionaria Novo Hospital de Vigo S.A.

168260
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ı 53060 (10/POP-006227)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da actividade mercantil da Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo S.A.
168411

1.6. Procedementos de elección, designación e proposta de nomeamento
1.6.4. Valedor do pobo e adxunto ao valedor do pobo

CSV: BOPGDSPG3JrkCM58S3
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Acordo do 5 de agosto de 2019, da Comisión de Peticións, de proposta de adxunta á valedora do
pobo
168269

168261
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 2 de agosto de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

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

Admisión a trámite e publicación

- 52949 (10/PNP-003945)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións da Consellería de Sanidade destinadas a promover a creación da categoría profesional de educador/a social no cadro de persoal do Sergas
- 52957 (10/PNP-003946)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a demanda á Xunta de Galicia destinada ao mantemento do ciclo de grao medio de FP de
Emerxencias e Protección Civil
- 52990 (10/PNP-003947)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a reparación do dano causado pola realización de obras no mosteiro de San Salvador de
Asma en xaneiro de 2019 e a elaboración dun plan especial de protección
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- 52993 (10/PNP-003948)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coas persoas sen fogar e, en especial, coas necesidades das mulleres en situación de senfogarismo e en situación de infravivenda
- 52997 (10/PNP-003949)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia da creación dun centro de día e residencia, de promoción e xestión pública, para persoas con DCA na provincia de Pontevedra
- 53006 (10/PNP-003950)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a constitución pola Xunta de Galicia, no prazo máximo de seis meses, dunha mesa de negociación coa representación dos sindicatos e do empresariado para acordar as medidas dirixidas a

168262
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mellorar a conciliación laboral, familiar e persoal, así como o calendario de actuacións e os obxectivos concretos que se pretendan cumprir
- 53020 (10/PNP-003951)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a dar cobertura aos permisos, vacacións e IT no centro de saúde/PAC de Sada de xeito estrutural, así como para implantar
unha segunda ambulancia para poder mellorar o servizo de transporte sanitario no PAC
- 53025 (10/PNP-003952)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego respecto da declaración de utilidade pública, de urxente
ocupación de terreos, da autorización administrativa de construción, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental en relación cos parques eólicos do Campelo, O Bustelo e Monte Toural, e tamén da LAT O Campelo-Mesón do Vento
- 53045 (10/PNP-003953)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a modiﬁcación dos prazos establecidos nas bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal
- 53052 (10/PNP-003954)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado da mellora da infraestrutura e dos servizos de transporte
ferroviario para Monforte de Lemos e a súa comarca

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

CSV: BOPGDSPG3JrkCM58S3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 52955 (10/PNC-004211)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións da Consellería de Sanidade destinadas a promover a creación da categoría profesional educador/a social no cadro de persoal do Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 52956 (10/PNC-004212)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a demanda á Xunta de Galicia destinada ao mantemento do ciclo de grao medio de FP de
Emerxencias e Protección Civil
Comisión 4ª, Educación e Cultura
168263
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- 52984 (10/PNC-004213)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para crear unha partida especíﬁca nos orzamentos para o ano 2020 co ﬁn de investigar sobre a produción de torymus na nosa comunidade
autónoma e combater a avespiña do castiñeiro
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 52985 (10/PNC-004214)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para crear unha partida especíﬁca nos orzamentos para o ano 2020 co ﬁn de investigar sobre a produción de torymus na nosa comunidade
autónoma e combater a avespiña do castiñeiro
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 52989 (10/PNC-004215)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a reparación do dano causado pola realización de obras no mosteiro de San Salvador de
Asma en xaneiro de 2019 e a elaboración dun plan especial de protección
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 52992 (10/PNC-004216)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coas persoas sen fogar e, en especial, coas necesidades das mulleres en situación de senfogarismo e en situación de infravivenda
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG3JrkCM58S3
Verificación:
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- 52996 (10/PNC-004217)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia da creación dun centro de día e residencia, de promoción e xestión pública, para persoas con DCA na provincia de Pontevedra
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 53005 (10/PNC-004218)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre a constitución pola Xunta de Galicia, no prazo máximo de seis meses, dunha mesa de negociación coa representación dos sindicatos e do empresariado para acordar as medidas dirixidas a
mellorar a conciliación laboral, familiar e persoal, así como o calendario de actuacións e os obxectivos concretos que se pretendan cumprir
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 53019 (10/PNC-004219)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a dar cobertura aos permisos, vacacións e IT no centro de saúde/PAC de Sada de xeito estrutural, así como para implantar
unha segunda ambulancia para poder mellorar o servizo de transporte sanitario no PAC
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 53024 (10/PNC-004220)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego respecto da declaración de utilidade pública, de urxente
ocupación de terreos, da autorización administrativa de construción, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental en relación cos parques eólicos do Campelo, O Bustelo e Monte Toural, e tamén da LAT O Campelo-Mesón do Vento
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 53044 (10/PNC-004221)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a modiﬁcación dos prazos establecidos nas bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 53051 (10/PNC-004222)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado da mellora da infraestrutura e dos servizos de transporte
ferroviario para Monforte de Lemos e a súa comarca
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 53059 (10/PNC-004223)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a demanda á Xunta de Galicia da construción en Chantada dunha nova ponte sobre o río Asma
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 52979 (10/INT-001759)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
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Sobre a garantía do dereito dos pacientes de Povisa a unha asistencia e servizos sanitarios de calidade en condicións de igualdade e equidade cos pacientes dos hospitais públicos
- 53023 (10/INT-001760)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego respecto da declaración de utilidade pública, de urxente
ocupación de terreos, da autorización administrativa de construción, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental en relación cos parques eólicos do Campelo, O Bustelo e Monte Toural, e tamén da LAT O Campelo-Mesón do Vento
- 53043 (10/INT-001761)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os prazos establecidos nas bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes
veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal
- 53055 (10/INT-001762)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a mellora da infraestrutura e dos servizos de transporte ferroviario, así como respecto da
supresión dos pasos a nivel urbanos en Monforte de Lemos e a súa comarca
- 53056 (10/INT-001763)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da actividade mercantil da Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo S.A.

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
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Admisión a trámite e publicación

- 52951 (10/POP-006206)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para arranxar a estrada AC-114 entre Baltar e Narón
- 52958 (10/POP-006207)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns que xustiﬁcan o pechamento do primeiro ano de formación do ciclo de grao medio
de FP de Emerxencias e Protección Civil no curso 2019-2020

168266

X lexislatura. Número 517. 5 de agosto de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 52962 (10/POP-006208)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a evolución dos produtos certiﬁcados baixo o selo de calidade PescadeRías
- 52965 (10/POP-006209)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da evolución da frota do cerco galega nos últimos
anos
- 52967 (10/POP-006210)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación co proxecto de dragaxe do río Lérez en Pontevedra
- 52982 (10/POP-006211)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas que está a levar a cabo o Goberno galego para frear a praga da avespiña do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus)
- 52987 (10/POP-006212)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula
Sobre o coñecemento por parte da Xunta de Galicia da realización de obras no mosteiro de San
Salvador de Asma en xaneiro de 2019
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- 53001 (10/POP-006213)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a decisión adoptada polo goberno Galego de nomear unha nova responsable para o ente
público Portos de Galicia
- 53013 (10/POP-006214)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a asistencia dos representantes de todas as confrarías e dos concellos da ría de Ferrol na reapertura ao marisqueo da zona da Gándara
- 53021 (10/POP-006215)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que debe adoptar o Sergas tendentes a cubrir as necesidades sanitarias no centro
de saúde e PAC de Sada
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- 53030 (10/POP-006217)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre a valoración por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria dos datos que
achega para Galicia a última enquisa de poboación activa
- 53033 (10/POP-006218)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Pérez, Moisés e 6 máis
Sobre as iniciativas que se pretenden desenvolver na chamada Business Factory Auto (BFA) de proxectos innovadores da automoción de Galicia
- 53034 (10/POP-006219)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rey Varela, José Manuel e 8 máis
Sobre as informacións das que dispón o Goberno galego en relación co cumprimento por parte do Goberno central do acordo de negociar coas comunidades autónomas as bases do programa Reindus
- 53036 (10/POP-006220)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 7 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do programa Innova PEME
- 53038 (10/POP-006221)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a adaptación por parte da Xunta de Galicia do Plan Moves
- 53039 (10/POP-006222)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a participación e o impacto das iniciativas de Artesanía de Galicia na posta en valor e proxección internacional do sector artesanal galego
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- 53041 (10/POP-006223)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego das axudas para a innovación e a mellora tecnolóxica das empresas galegas dedicadas á primeira e segunda transformación da madeira
- 53047 (10/POP-006224)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a efectividade dos prazos establecidos nas bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal
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- 53054 (10/POP-006225)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a mellora da infraestrutura e dos servizos de transporte ferroviario, así como respecto da
supresión dos pasos a nivel urbanos en Monforte de Lemos e a súa comarca
- 53057 (10/POP-006226)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da actividade mercantil da Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo S.A.
- 53060 (10/POP-006227)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da actividade mercantil da Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo S.A.
Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

1.6. Procedementos de elección, designación e proposta de nomeamento
1.6.4. Valedor do pobo e adxunto ao valedor do pobo

Acordo do 5 de agosto de 2019, da Comisión de Peticións, de proposta de adxunta á valedora do pobo
A Comisión de Peticións, na súa sesión do día 5 de agosto de 2019, adoptou o seguinte acordo:
- 53015 (10/PAVA-000001)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Proposta de candidata ao posto de adxunta á valedora do pobo
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A Comisión de Peticións acordou propoñer a dona María Xosé Porteiro García como adxunta á valedora do pobo.
Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2019
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Flora
Miranda Pena e Paula Quinteiro Araújo, ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno.
O sistema sanitario público galego adoece dun enfoque cada vez máis centrado
na asistencia á patoloxía unha vez establecida e menos á prevención e promoción
da saúde. Ademais, malia as recomendacións de “boas prácticas”, relégase o
enfoque biopsicosocial e a abordaxe dos factores sociocomunitarios.
Cada vez é máis frecuente unha prestación sanitaria hospitalocéntrica e pouco
centrada nas persoas e na súa contorna. Existen ámbitos nos que sería
especialmente valiosa a intervención de profesionais con formación nestas
abordaxes, como son a prevención e intervención en adiccións e saúde mental:
posta en marcha de programas contínuos de intervención precoz e prevención,
recursos para persoas maiores de 65 anos, patoloxía dual, intervención en
atención primaria e asistencial,..
A Educación Social é unha profesión con formación específica para desenvolver
un espazo de valor no ámbito da saúde. As súas profesionais veñen realizando
este traballo de prevención e intervención en adiccións e saúde mental nos
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equipos de traballo multidisciplinar: están presentes en centros privados, moitos
deles conveniados e financiados pola propia Xunta de Galicia. Pero isto non
acontece nos programas e recursos públicos, malia que o seu labor e funcións
están recollidas en documentos estratéxicos como o Plan Galego sobre Drogas.
Outras comunidades, como a cántabra,

veñen de crear mediante decreto a

categoría de "Técnico/a Medio-Educador/a Social no ámbito das Institucións
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Sanitarias do Servizo Cántabro de Saúde” para asumir a función descrita. Na
nosa contorna, no SERGAS, non se dá o contexto necesario para isto dado que
non dispoñemos da regulación necesaria: a súa figura non está recoñecida como
persoal sanitario. Outras limitacións son o acceso á formación que se imparte
sobre saúde mental e adiccións ou a pertenza a equipos de expertas e expertos.
Por ese motivo, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
 A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade deberá promover
a creación da categoría profesional ‘Educador/a Social’ no cadro de
persoal do SERGAS para a súa incorporación aos equipos de traballo do
ámbito da saúde mental e prevención e atención ás adiccións,
incorporando a figura onde non se teña feito, ademais de desenvolver
programas contínuos de intervención precoz, de prevención, de patoloxía
dual e destinados a persoas de máis de 65 anos.

Santiago de Compostela, a 24 de xullo de 2019.

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

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Voceiro do G. P. de En marea
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Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 24/07/2019 12:55:04

Paula Quinteiro Araújo na data 24/07/2019 12:55:17
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José Manuel Lago Peñas na data 24/07/2019 12:55:31
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O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Ánxeles
Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate no PLENO.
Como cada verán, a Consellería de Educación aproveita o remate do curso para
recortar aínda máis os nosos xa malogrados servizos educativos.
No curso 2015-2016 comezou a impartirse no instituto Antón Losada Diéguez da
Estrada un ciclo de grao medio de FP en Emerxencias e Protección Civil, coa
colaboración da Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Deste ciclo, a
actual conselleira de Educación, Carmen Pomar, chegou a dicir que “está a
resultar de utilidade para o conxunto da sociedade galega”. Non obstante, no
pasado mes de xullo pasou a engrosar a funesta listaxe de recortes caniculares
aos que nos ten tristemente acostumados o Goberno de Núñez Feijóo.
A cancelación do ciclo sorprende porque se trataba dun proposta que viña
concitando un éxito notable. A demanda superaba a oferta de maneira clara e
rotunda. Só no último ano, presentáranse 76 aspirantes ás 30 prazas, 46 dos cales
marcaran o FP de Emerxencias como primeira opción de estudos.
Coa supresión do título, a Xunta de Galicia traizoa sen motivo aparente tanto aos
traballadores como ao conxunto dos alumnos e alumnas. Uns e outros terán que
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buscar agora, sen apenas tempo, unha alternativa para o vindeiro curso. Segundo
o Goberno galego, “o alumnado que solicitou acceder ao ciclo para o próximo
curso entrou no procedemento de admisión coas outras opcións marcadas”, pero
non aclarou aínda que é o que acontece coas 24 persoas que non indicaron
opcións alternativas.
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A Asociación de Técnicos de Emerxencias e Protección Civil, creada polas
primeiras promocións do ciclo de grao medio, denunciaron a eliminación do
título, subliñando a pertinencia da súa formación que noutras comunidades do
Estado se recoñece outorgándolle o rango de ciclo superior e non só de ciclo
medio, como no caso de Galicia.
Así as cousas, cómpre que a Xunta reverta un recorte inxustificado que non só
supón un prexuízo tremendo para o seu alumado e profesorado –vítimas da
improvisación e neglixencia inesgotables do Goberno–, senón que dana ao
conxunto da cidadanía galega ao privala dunha formación imprescindible para
avanzar na mellora da súa seguridade.
Por todo o dito, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate no PLENO.
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
 Reverter o recorte do ciclo de grao medio de FP en Emerxencias e
Protección Civil.

Santiago de Compostela, a 24 de xullo de 2019

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputadas do G. P. de En Marea
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Asdo.: Manolo Lago Peñas
Voceiro do G. P. de En Marea
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Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 24/07/2019 14:05:03

Luca Chao Pérez na data 24/07/2019 14:05:14
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José Manuel Lago Peñas na data 24/07/2019 14:05:26
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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

En xaneiro de 2019, o Grupo Municipal Por Chantada-CUP deunos conta da
realización de obras no conxunto do mosteiro de San Salvador de Asma, sen
constar que exista licenza municipal nin a pertinente autorización da Consellería
de Cultura para ditas actuacións.

Tal como se observa en imaxes divulgadas pola Candidatura de Unidade Popular
Por Chantada-CUP, téñense realizado actuacións no entorno da adega,
cabaleirizas e entradas do mosteiro, tendo movido terra e introducido pedra do
exterior con maquinaria pesada.

O mosteiro de San Salvador de Asma, en Chantada, é un centro esencial da vida
socioeconómica de Chantada dende mediados do século X. Trátase dunha xoia
do noso Patrimonio, que conta con restos de distintas épocas. Consérvanse
vestixios románicos e un templo tamén do século XII, con restos prerrománicos,
así como partes do s. XV, XVII e XVIII. Asemade, conta cun retábulo
renacentista. A igrexa é visitable, pero o conxunto do mosteiro non, estando en
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mans privadas.

Recentemente, foi declarado BIC, na categoría de monumento, de acordo co
Decreto, de 27 de decembro, polo que se declara ben de interese cultural a
paisaxe cultural da Ribeira Sacra. Dita consideración de BIC “acadará todas as
súas partes integrantes e elementos pertencentes, polo que serán parte do ben
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declarado BIC as dependencias ou edificacións anexas que teñan relación cos
seus valores culturais, en especial as igrexas e capelas, as edificacións
residenciais, as construcións auxiliares de carácter significativo ou funcional e os
muros de peche dos predios inmediatos”.

Ademais de ser afectado por estas actuacións en curso, denunciadas con data de
21 de xaneiro de 2019 por Por Chantada-CUP, o ben tense visto degradado no
pasado ante a pasividade de todas as Administracións públicas encargadas de
velar polo mesmo.

Segundo establece o artigo 39 da Lei de Patrimonio, que regula o réxime de
autorizacións das intervencións nos bens de interese cultural, “ as intervencións
que se pretendan realizar en bens de interese cultural ou catalogados… terán que
ser autorizadas pola consellaría competente”, autorización que terá “carácter
independente de calquera autorización licenza ou trámite previo”.
Asemade, a Consellería de Cultura poderá ordenar “a suspensión de calquera
intervención non autorizada nun ben de interese cultural ou catalogado para o
cumprimento dos fins previstos nesta lei” (lei de Patrimonio).

Segundo establece o artigo 135 da Lei de Patrimonio, que regula a Reparación de
danos:
“1. A resolución que impoña a sanción por infraccións tipificadas nesta lei das
que deriven danos para o patrimonio cultural da Galiza comportará a obriga de
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restitución do ben ao seu debido estado, ou da emenda da alteración producida no
seu contorno de protección, sempre que iso sexa posible. Esta obriga é
imprescritible.
2. O incumprimento desta obriga de reparación de danos ou restitución das
cousas ao seu debido estado facultará a consellaría competente en materia de
patrimonio cultural para actuar de forma subsidiaria realizando as obras por si ou
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a través das persoas físicas ou xurídicas que se determinen e á custa do obrigado
ou obrigada, utilizando, se é o caso, a vía de constrinximento para reintegrarse do
seu custo. O importe dos gastos poderá liquidarse de forma provisional e
realizarse antes da execución, a reserva da liquidación definitiva.”

Polo exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte Proposición non
de lei:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1.- Iniciar os trámites pertinentes para reparar o dano causado no mosteiro de San
Salvador de Asma polas últimas obras sen autorización.

2. Presentar no prazo máximo de tres meses, un informe sobre as posibilidades de
adquisición e xestión pública do mosteiro de San Salvador de Asma.

3. Elaborar un Plan Especial de Protección para o mosteiro de San Salvador de
Asma.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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Paula Vázquez Verao na data 29/07/2019 11:20:43

Luis Villares Naveira na data 29/07/2019 11:20:48
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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

Galiza ten unha elevada taxa de persoas sen fogar. Somos a 2ª Comunidade
Autónoma en número de persoas sen fogar en relación ao total da poboación –
133/100.000 habitantes - e a 5ª en número total de persoas nesta situación,
rexistrando o 8,3% da poboación sen fogar do Estado.

O perfil maioritario das persoas sen fogar continúa sendo masculino, cunha idade
entre 45 e 60 anos, pero detéctase un aumento das mulleres sen fogar; sendo a
das mulleres unha situación moito máis vulnerable. 80,5% das persoas sen fogar
son homes e o 19,5% son mulleres. A súa presenza é menos visible e adoitan
recorrer a outros medios, como pensións ou vivendas de persoas coñecidas, o que
fai máis complexo abordar a súa problemática.

Segundo a psiquiatra Lucía del Río, que presentou estes datos na Iª Xornada
sobre persoas sen fogar da comarca de Compostela, organizada polo Concello de
Santiago:
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- As mulleres sen fogar sofren máis trastornos mentais que os homes (máis
depresión, ansiedade, somatizacións, trastornos alimentarios…), e son máis
graves; sen embargo, sofren menos adiccións. Ademais:

- Maternidade non desexada, abortos.
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- Agresións sexuais, trauma.

Por outra parte, tal como sinala o estudo de senfogarimos da Xunta, teñen menos
estudos que os homes.
Sinala dito estudo da Xunta que “as mulleres sen fogar na rúa son especialmente
vulnerables polas situacións de abuso ás que teñen que facer fronte, e cando
chegan á rúa están máis desestruturadas e necesitan máis axuda. Ademais, moitos
recursos están masculinizados e non existen recursos adaptados para as persoas
sen fogar con diversidade funcional, así como tampouco para as persoas con
diversidade sexual, o cal agrava máis a súa situación.”

Segundo datos amosados pola psiquiatra Lucía del Río, o 40% das mulleres que
viven na rúa sufriron algún tipo de agresión e o 24% foron vítimas de agresións
sexuais.
O estudo de senfogarismo da Xunta sinala que “tendo en conta as dificultades
engadidas das mulleres, é preciso abordar o senfogarismo con perspectiva de
xénero”.

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

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
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1. Aumentar os recursos públicos de atención a persoas sen fogar adaptándoos ás
necesidades das mulleres en situación de senfogarismo.

2. Promover programas especiais de inclusión laboral dirixidos ás mulleres sen
fogar ou que residen en vivendas inadecuadas.
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3. Aumentar as políticas de vivenda pública tendo en conta a perspectiva de
xénero.

4. Elaborar un estudo específico sobre a situación das mulleres galegas sen fogar
e en infravivenda.

5. Impulsar protocolos e actuacións específicas para previr a agresións sexuais e
violencia contra as mulleres sen fogar.

Santiago de Compostela, 29 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 29/07/2019 12:06:50
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto, por 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 Asociación Amencer-Aspace, que traballa na prestación de atención de
calidade ás persoas con dano cerebral adquirido (DCA) e ás súas familias, ten
analizado a urxencia de contar cun centro residencial e centro de día en
Pontevedra para atención a persoas con DCA maiores de 21 anos, pois só hai 8
prazas financiadas no Centro de Día de Vilagarcía “Princesa Letizia”, cando se
precisarían 25 para a provincia de Pontevedra. En Vigo hai unha residencia
integral de iniciativa social, con 30 prazas financiadas, pero ningunha dispoñible.
Para as persoas con dano cerebral existe unha época crucial, aos 21 anos, cando
se pasa do ensino aos centros de día; como hai lista de agarda, prodúcese unha
estadía na casa sen atención específica.
A situación das familias das persoas con DCA é límite nos casos de pais e nais
que son xa maiores, tendo que afrontar proporcionar coidados moi específicos e
moitos gastos, sobre todo en transporte, dado que se esixen vehículos específicos.
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Asemade, esta asociación denuncia a insuficiencia das prazas adaptadas para
discapacidade nos campamentos de verán da Xunta de Galicia.
Outro problema para as familias con persoas con DCA é a insuficiencia de prazas
de respiro familiar no sistema de Dependencia da Xunta.
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Polo exposto, o Grupo Parlamentario Mixto propón a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1. Impulsar a creación dun centro de día e residencia, de promoción e xestión
pública, para persoas con DCA na provincia de Pontevedra, con prazas
suficientes para acoller a demanda existente.
2. Namentres non se impulse a construción deste centro, financiar as prazas
precisas nos centros existentes.
3. Aumentar no inmediato as prazas de respiro familiar.
4. Aumentar no inmediato as prazas adaptadas para persoas con DCA nos
campamentos de verán da Xunta.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 29/07/2019 12:30:18
Luis Villares Naveira na data 29/07/2019 12:30:35
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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 en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As conclusións do estudo sobre Conciliación do Gabinete de Economía da CIG
son contundentes.
Na Galiza, o 87% das persoas inactivas que se dedican ao coidado de menores ou
persoas dependentes son mulleres; tamén son mulleres o 77% das persoas
traballadoras con redución de xornada por coidado de menores de 12 anos, ou o
91,6% das que se acolleron a unha excedencia por coidado das crianzas. Son
mulleres o 71,2% das persoas que reduciron ou suprimiron o traballo remunerado
por coidado de persoas dependentes, como o 56,8% das que empregaron
fórmulas de flexibilización da súa relación laboral. O 76,7% do traballo a tempo
parcial é feminino. As mulleres dedican 4 horas e 38 minutos ao traballo no
fogar, en tanto que os homes apenas chegan a 2 horas e 21 minutos.
Segundo un estudo da USC, das familias galegas con menores escolarizados en
Primaria, case 6 de cada 10 (55,6%) afirman ter dificultades para conciliar, con
problemas que teñen que ver con tipo de horarios ou falta de servizos públicos.
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O sistema laboral español require modificacións que rematen coa precariedade
das condicións laborais. Segundo o 'Barómetro sobre Benestar e Motivación dos
Empregados' realizado por Edenred e Ipsos en 2015, só un 30% dos traballadores
e traballadoras do Estado cre que ten unha boa calidade de vida no traballo e un
41% maniféstase insatisfeito co equilibrio entre vida profesional e persoal.
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No estudo de Endered sobre conciliación familiar, un 71% dos e das proxenitoras
cren que non pasan suficiente tempo coas súas crianzas e un 68% deixarían o seu
traballo para dedicarse ao seu coidado.
O empresariado español ten convencemento de que as longas xornadas laborais
aumentan os beneficios, xa que cubre un maior número de horas con menos
persoal. Segundo o último informe da UGT, dende 2012 as horas extras non
remuneradas superan ás pagadas. É dicir, nove, dez ou máis horas de xornada
laboral polo prezo de oito.
Pero o empresariado español está errado. As longas xornadas laborais teñen
efectos negativos sobre a produtividade. Así, segundo os datos de Eurostat,
España é a potencia europea peor clasificada, por detrás de Noruega,
Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Bélxica, Países Baixos, Francia, Suecia,
Alemaña, Austria, Finlandia, Reino Unido e Italia. Sen embargo, en España a
media oficial de horas semanais traballadas é de 38,4 fronte ás 30,5 dos Países
Baixos, ás 33,8 de Dinamarca o ás 35 irlandesas. En Suecia estase a experimentar
a implantación da xornada de seis horas diarias con resultados moi positivos:
diminución das baixas laborais, uso más eficiente da maquinaria, mellor actitude
do persoal, etc, o que está a incrementar os beneficios das empresas que a
instauraron.
O Estado español debe adecuar os horarios laborais e flexibilizar a xornada para
que exista a posibilidade duna conciliación familiar. Pero non a “flexibilidade
marca España”, que entende a 'flexibilidade horaria' como “a posibilidade de
entrar ao traballo nunha franxa de 1/2 hora”, senón como se entende neses outros
estados, onde é moi normal ofrecer un rango de entrada de 4 horas.
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Pero o Estado español tamén está á cola de Europa nos permisos de maternidade
e paternidade: 16 semanas para a nai e 5 para o pai. Mentres, en Suecia gozan de
480 días compartidos entre os e as proxenitoras e de 392 días en Noruega. Isto,
unido á falta de políticas que potencian a reincorporación progresiva ao traballo,
provoca que no Estado español, practicamente o 50% dos e das bebés empezan a
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ir á educación infantil antes de cumprir os 10 meses e o 53,7% pasa de 5 a 8
horas no centro.
España ocupa o derradeiro posto da Eurozona en traballadores/as con contratos
indefinidos: o 76% das persoas asalariadas, fronte

ao 84% dos países da

Eurozona.
“Multinacionales por marca España”, unha asociación que reúne a 35 grandes
empresas estranxeiras de todos os sectores dando emprego a 1,2 millóns de
traballadores e traballadoras, e que representan o 15% do PIB, trasladaron ao
Goberno do Estado é ás Comunidades Autónomas a súa preocupación pola
"gravidade do problema" do envellecemento da poboación e,

entre as súas

propostas, destacan:


Medidas fiscais para apoiar a maternidade, aumentando o gasto fiscal do
1,5 actual ata o 2,5% do PIB, seguindo o modelo dos países da OCDE.



Ampliación dos permisos parentais seguindo os modelos dos países do
norte de Europa.



Aumentar as escolas públicas infantís.



Crear empregos de calidade para a mocidade, impulsando a súa
contratación para favorecer e acelerar a súa independencia económica. Por
empregos de calidade enténdese empregos con maior estabilidade laboral,
é dicir, indefinidos, e mellor pagados.



Equiparación laboral entre homes e mulleres. O informe propón unha
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equiparación das condicións laborais entre homes e mulleres nos salarios,
nas oportunidades profesionais e nos sistemas de promoción.
Hai máis medidas que se poden adoptar, como a redución da xornada a 35 horas,
a incorporación paulatina ao posto de traballo, o teletraballo, aumentar as prazas
en centros de día públicos para maiores, etc.

168287

Polo tanto, podemos concluír que empresariado, sindicatos e partidos políticos
(agás o PP) son conscientes da gravidade do problema que supón para o Estado
español, e moito máis para Galiza, o envellecemento da poboación. E todos eles
son actores imprescindibles dun acordo que recolla as medidas a adoptar para
reverter esta situación.
Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario Mixto formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a abandonar a súa actitude defensiva e
publicista e constituír, no prazo máximo de seis meses, unha Mesa de
Negociación coa representación dos sindicatos e empresariado para acordar as
medidas dirixidas a mellorar a conciliación laboral, familiar e persoal que, tanto a
Administración como o sector privado, se comprometen a cumprir, así como o
calendario de actuacións e os obxectivos concretos a cumprir.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 29/07/2019 12:57:57
Luis Villares Naveira na data 29/07/2019 12:58:11
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da deputada Eva Solla
Fernández e do deputado Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de
lei para o seu debate en Pleno relativa á cobertura sanitaria no concello de
Sada.
Nos últimos anos vimos reiterando as denuncias por falta de cobertura de persoal
sanitario en moito dos centros de saúde espallados pola xeografía galega.

Unha non cobertura que ven derivada por unha banda pola amortización de
prazas nos centros de saúde e PAC de por outra pola non cobertura dunha parte
significativa ds IT, permisos e vacacións do persoal titular.

Esta situación afecta aos dereitos sanitarios ao incrementar a espera media para
as atencións, feito que se ve agravado no caso das urxencias naquelas vilas e
cidades que contan con maior presión poboacional polo turismo nos meses de
verán.

Este é o caso de Sada, no que a veciñanza está a sufrir unhas agardas
absolutamente intolerables, chegando a quince días para unha consulta no seu
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centro de saúde.

Esta situación incrementa máis a afluencia ao punto de atención continuada, xa e
por sí con pouco persoal.
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Por outra parte, nun concello onde a poboación demandaba un segundo pediatra
por mor do incremento poboacional, o SERGAS deixou ao centro de saúde sen
ningún profesional o pasado 15 de xullo, feito que foi denunciado porr parte do
Concello e polo en coñecemento da Consellería de Sanidade.

Ademais, a ambulancia que opera en Sada resulta escasa para cubrir os traslados
dunha poboación como e a de Bergondo e Sada (a atendida no PAC) en torno aos
22.000 habitantes máis a poboación flotante.

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

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1.- Dar cobertura aos permisos, vacacións e IT no centro de saúde/ PAC de
Sada de xeito estrutural.
2.- Estudar a implantación dunha segunda ambulancia para poder mellorar
o servizo de transporte sanitario no PAC.

Compostela, 30 Xullo de 2019
Asdo. Eva Solla Fernández
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Asdo. Antón Sánchez García

Deputada e deputado do G. P. de En Marea

Asdo. Manuel Lago Peñas

Voceiro do G. P. de En Marea
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Eva Solla Fernández na data 30/07/2019 12:06:00
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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, Montserrat
Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En xuño de 2018 a Consellaría de Economía, Emprego e Industria comezou
a sacar a exposición pública os diversos trámites para a autorización da
implantación de tres parques eólicos na zona do Campelo, O Bustelo e Monte
Toural, que suporían, de levarse a cabo, a instalación de 27 novos aeroxeradores,
dos cales 23 irían en solo do concello de Coristanco, 2 en Carballo e 2 en Santa
Comba. Instalación que sempre leva toda unha rede de viarios, cableados, estacións
colectoras e dunha LAT de case 37 km. que daría saída á enerxía producida desde O
Campelo ata O Mesón do Bento.
Trátase en realidade dun só megaproxecto que por, digamos, "darlle
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axilidade" fraccionase en tres para poder así ser "tramitado" no goberno da Xunta de
Galicia que como sabemos conta con esa marabillosa Lei de Iniciativas
Empresariais, familiarmente nomeada de Depredación.
Non imos repetir aquí as tristes condicións discriminatorias da tarifa
eléctrica dos galegos/as nin o excedente de produción eléctrica que o noso País
posúe.
1
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O certo é que, amparadas polo PP, as grandes empresas eléctricas
seguen a espoliar os nosos recursos obtendo cuantiosos beneficios a custa de acabar
cos nosos montes, terras, lugares e medio ambiente, sen que haxa contraprestacións
para as poboacións e territorios afectados. Porque a xeración de riqueza destas
instalacións debera ir acompañada de proxectos locais de desenvolvemento e así
facer partícipe á sociedade, posuidora do medio, do que é naturalmente seu e que en
linguaxe coloquial é roubado con luva branca.
En ningunha parte dos expedientes se xustifica o porqué da
declaración de interese público duns proxectos privados en detrimento dos intereses
sociais e veciñais.
Porque os intereses sociais e veciñais si que se ven prexudicados.

Afeccións ambientais:
--A zona da Braña Rubia está incluída na proposta de ampliación da Rede
Natura, con especies vexetais endémicas en perigo de extinción como a centaurea
ultreia ou a euphorbia uliginosa, e tamén especies animais vulnerabeis como a rá de
San Antón, o aguilucho cincento ou o zarapito real. Flora e fauna que conta cun alto
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grao de protección tanto a nivel galego como europeo.
--Na zona localízanse dous importantes humidais, incluídos no Catálogo de
Humidais de Galicia, o Marco do Couto e a Lagoa de Alcaián así como a existencia
de hábitats prioritarios que son parcialmente invadidos.

2
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--Destacar tamén a existencia de augas subterráneas e fontes cuxo curso
pode ser alterado e que corren risco de contaminación, tal e como se reflicte no
proxecto.
--A nivel arqueolóxico estamos ante unha das zonas máis importantes de
todo o concello, na cal foron atopados restos históricos desde o Paleolítico e con
elementos que contan cun alto grao de protección como diversas mámoas.

Afeccións sociais:
--A instalación dos aeroxeradores e o ruído por eles producido supón unha
alteración importante nas poboacións próximas que se acaba traducindo nun
progresivo abandono deses núcleos de poboación debido ás implicacións vitais e de
saúde que trae consigo o parque eólico: ruídos, infrasóns, contaminación
radioeléctrica, cargas magnéticas, etc., efectos que, nalgúns casos, nin sequera están
o suficientemente estudados e avaliados e que, neste caso, habería que estudar de
maneira conxunta, xa que nalgúns puntos superpóñense os efectos dos tres parques.
--Instalación dunha liña de alta tensión a poucos metros das casas e o paso
do cableado transportador da enerxía a apenas uns metros das casas do Campelo.
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--Algúns aeroxeradores ubícaríanse a escasos 500m dalgunhas vivendas,
como os núcleos de Vilela, O Campelo, As Salgueiras, Mira ou Sabaceda, mesmo
quedando algúns deles completamente rodeados polos mesmos, o cal é
incomprensible en boa lóxica, tendo en conta ademais, que está distancia está
baseada nunha lei que non contemplaba as dimensións dos actuais aeroxeradores

3
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(unha altura de fuste de 112 metros, 180 metros coa aspa estendida, e un diámetro
de rotor de 136 metros).

Afeccións socioeconómicas:
--A súa instalación traería importantes afeccións socioeconómicas como a
perda do valor do monte, das fincas próximas ao parque e mesmo das vivendas da
contorna, e un maior risco de incendios.
-- Polígonos eólicos moito máis grandes do espazo que ocupa o parque,
quedando núcleos rurais dentro destes polígonos.
--Destrución de postos de traballo vinculados á agricultura e ao sector
forestal.
--Merma considerable do interese turístico da zona da Braña Rubia, que
actualmente é zona de esparcemento e sendeirismo, e de zonas turísticas xa
consolidadas como a fervenza de Castriz.
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--Recualificación de terreos e fincas con afectación ó cobro da PAC

Por todo isto, 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:
Desestimar a declaración de utilidade pública, da urxente ocupación de
terreos, da autorización administrativa de construción, do proxecto sectorial de
4
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incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental relativo ós parques
eólicos do Campelo, O Bustelo e Monte Toural e tamén da LAT O Campelo-Mesón
do Bento, publicados nos DOG números 115, 122, 138 e 148 de 2018,
respectivamente.”

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019

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

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/07/2019 12:44:19

Xosé Luis Bará Torres na data 30/07/2019 12:44:32

María Montserrat Prado Cores na data 30/07/2019 12:44:45
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Noa Presas Bergantiños na data 30/07/2019 12:44:56

Olalla Rodil Fernández na data 30/07/2019 12:45:14
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Ana Pontón Mondelo na data 30/07/2019 12:45:27
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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, Montserrat
Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 22 de xaneiro de 2019 publícase a Orde de 19 de decembro de 2018 pola
que se establecían as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a
prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres naturais e
catástrofes, en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020 e que se
convocaban para o ano 2019.
-Establecíase o prazo dun mes para presenta-las solicitudes o que nos
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situaba no 23 de febreiro.
-No DOG do 15 de Xullo saen publicadas as axudas que foron
concedidas.
-A partir de esta data os beneficiarios teñen que enviar, no prazo de
10 días, un documento coas actuacións que pensan levar a cabo.

1
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-Os labores non poderán iniciarse mentres os servizos da Consellería
de Medio Rural non informe favorablemente. Non consta prazo algún para a emisión
deste informe.
-Os beneficiarios teñen ata o 31 de Outubro para face-los traballos
aprobados na axuda.
Deste xeito e maneira estamos situados en pleno outono cando o
período máis perigoso de incendios xa pasou, polo menos en teoría.
Os labores de prevención deben ser feitos en tempo, antes da ameaza
dos lumes e antes de se converteren en combustible fácil, nunca se poderán facer
despois do paso do lume.

Por todo isto, 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:
Modificar os prazos establecidos nas bases reguladoras para a concesión de
subvencións para a prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres
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naturais e catástrofes, en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento
forestal, de xeito que se resolvan todo máis tardar antes do 31 de maio para así a
facer os labores de prevención no tempo apropiado para os mesmos.”

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019
2

168299

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

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/07/2019 13:01:30

Xosé Luis Bará Torres na data 30/07/2019 13:01:47

María Montserrat Prado Cores na data 30/07/2019 13:01:52
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Noa Presas Bergantiños na data 30/07/2019 13:02:01

Olalla Rodil Fernández na data 30/07/2019 13:02:11

Ana Pontón Mondelo na data 30/07/2019 13:02:21
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa da súa deputada Paula Vázquez
Verao e dos seus deputados Luís Villares Naveira, 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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A historia contemporánea de Monforte e comarca está ligada ao ferrocarril, sendo
un motor esencial de desenvolvemento económico, pero, nos últimos tempos,
asistimos á degradación dos servizos ferroviarios e do impulso económico
asociado.
Como sinala a Plataforma “Neste Tren Cabemos Tod@s”, “o ferrocarril foi un
instrumento esencial para fixar poboación nesta cidade e elevar a nosa calidade
de vida e é, polo tanto, un factor importante no futuro estratéxico de todo o sur de
Lugo”.

Desapareceron múltiples servizos ferroviarios, tanto de mobilidade de viaxeiras
como de mercadorías, hai unha falta de mantemento da infraestrutura e un
avellentamento do cadro de persoal, así como a súa diminución.
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A intención semella clara: desmantelar o servizo ferroviario no sur lucense.

Fronte a isto, dende o Grupo Mixto asumimos as demandas da sociedade
concienciada coa importancia do carácter social do transporte ferroviario e
trasladamos ás institucións as reivindicacións máis urxentes para Monforte e
comarca de Lemos.
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En primeiro lugar, é esencial aumentar o persoal no taller de Renfe de Monforte,
pois hai experiencia e carga de traballo, ata o punto de que hai material que teñen
que enviar a outros talleres por non poder asumilo. O taller garante postos de
traballo dignos e estables nesta comarca, conta con experiencia e ten garantida a
carga de traballo. Sen embargo, o taller pasou de ter 43 postos de traballo a 13, e
precisa, ademais, un reforzo das instalacións, para evitar ter que reparar máquinas
á intemperie.

Outra reivindicación inmediata debe ser o aumento de frecuencias de trens de
proximidade, esixindo xa a posta en funcionamento dun tren que saia de
Monforte ás 7:15 h para enlazar co Avant que sae para Santiago ás 7:55 h de
Ourense, así como unha ligazón de volta co último Avant que sae de Santiago ás
20:30 h e chega a Ourense ás 21:08 h. Este novo servizo permitiría a mocidade e
ás persoas en xeral estudar ou traballar en Santiago ou Coruña sen ter que vivir
alí, e facilitaría a mobilidade a estas cidades, así como coa de Ourense, dende o
punto de vista do turismo ou as xestións administrativas.

Tamén debe ser prioritaria a mellora da accesibilidade e instalacións da estación
de FFCC de Monforte dende o punto de vista das persoas con mobilidade
reducida e da seguridade. Como sinala a Plataforma en defensa do ferrocarril, “é
inaceptable que, despois dunha reforma na estación de Monforte recrecendo as
plataformas, non se dispuxese a instalación de ascensores entre plataformas que
faciliten o acceso ás persoas usuarias, tanto por comodidade como por
seguridade. Tamén vemos como a luminaria resulta ineficiente e mesmo se
observan danos e desprendementos nas plataformas, estando remocicados hai
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relativamente pouco tempo”.

É intolerable que unha persoa en cadeira de rodas teña que cruzar as vías por
unha rampla inadecuada e con pouca sinalización.
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Tamén é esencial a axilidade na execución da supresión dos pasos a nivel na
cidade de Monforte, que conta con ata seis pasos no centro urbano, con alta
intensidade de tráfico, onde se teñen producido accidentes con resultado de
mortes.

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. Dirixirse ao Goberno do Estado para que, no prazo de 6 meses, execute as
seguintes cuestións:

- aumento do persoal do taller de Renfe de Monforte e mellora das súas
instalacións.
- posta en funcionamento de trens que conecten Monforte con Ourense
para enlazar co primeiro e último Avant diario de ida e volta a Santiago.
- mellora da accesibilidade e instalacións da estación de FFCC de
Monforte dende o punto de vista das persoas con mobilidade reducida,
colocando ascensores entre plataformas.

2. Dirixirse ao Goberno do Estado para que axilice a supresión dos pasos a nivel
urbanos da cidade de Monforte de Lemos.
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Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 30/07/2019 13:23:28

Luis Villares Naveira na data 30/07/2019 13:23:40

David Rodríguez Estévez na data 30/07/2019 13:23:53
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Francisco Casal Vidal na data 30/07/2019 13:24:05
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Flora
Miranda Pena e Paula Quinteiro Araújo, ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate na Comisión 5ª.
O sistema sanitario público galego adoece dun enfoque cada vez máis centrado
na asistencia á patoloxía unha vez establecida e menos á prevención e promoción
da saúde. Ademais, malia as recomendacións de “boas prácticas”, relégase o
enfoque biopsicosocial e a abordaxe dos factores sociocomunitarios.
Cada vez é máis frecuente unha prestación sanitaria hospitalocéntrica e pouco
centrada nas persoas e na súa contorna. Existen ámbitos nos que sería
especialmente valiosa a intervención de profesionais con formación nestas
abordaxes, como son a prevención e intervención en adiccións e saúde mental:
posta en marcha de programas contínuos de intervención precoz e prevención,
recursos para persoas maiores de 65 anos, patoloxía dual, intervención en
atención primaria e asistencial,..
A Educación Social é unha profesión con formación específica para desenvolver
un espazo de valor no ámbito da saúde. As súas profesionais veñen realizando
este traballo de prevención e intervención en adiccións e saúde mental nos
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equipos de traballo multidisciplinar: están presentes en centros privados, moitos
deles conveniados e financiados pola propia Xunta de Galicia. Pero isto non
acontece nos programas e recursos públicos, malia que o seu labor e funcións
están recollidas en documentos estratéxicos como o Plan Galego sobre Drogas.
Outras comunidades, como a cántabra,

veñen de crear mediante decreto a

categoría de "Técnico/a Medio-Educador/a Social no ámbito das Institucións
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Sanitarias do Servizo Cántabro de Saúde” para asumir a función descrita. Na
nosa contorna, no SERGAS, non se dá o contexto necesario para isto dado que
non dispoñemos da regulación necesaria: a súa figura non está recoñecida como
persoal sanitario. Outras limitacións son o acceso á formación que se imparte
sobre saúde mental e adiccións ou a pertenza a equipos de expertas e expertos.
Por ese motivo, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na comisión 5ª:
 A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade deberá promover
a creación da categoría profesional ‘Educador/a Social’ no cadro de
persoal do SERGAS para a súa incorporación aos equipos de traballo do
ámbito da saúde mental e prevención e atención ás adiccións,
incorporando a figura onde non se teña feito, ademais de desenvolver
programas contínuos de intervención precoz, de prevención, de patoloxía
dual e destinados a persoas de máis de 65 anos.

Santiago de Compostela, a 24 de xullo de 2019.

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

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Voceiro do G. P. de En marea
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Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 24/07/2019 12:51:29

Paula Quinteiro Araújo na data 24/07/2019 12:51:42
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José Manuel Lago Peñas na data 24/07/2019 12:52:10
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Ánxeles
Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 4ª.
Como cada verán, a Consellería de Educación aproveita o remate do curso para
recortar aínda máis os nosos xa malogrados servizos educativos.
No curso 2015-2016 comezou a impartirse no instituto Antón Losada Diéguez da
Estrada un ciclo de grao medio de FP en Emerxencias e Protección Civil, coa
colaboración da Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Deste ciclo, a
actual conselleira de Educación, Carmen Pomar, chegou a dicir que “está a
resultar de utilidade para o conxunto da sociedade galega”. Non obstante, no
pasado mes de xullo pasou a engrosar a funesta listaxe de recortes caniculares
aos que nos ten tristemente acostumados o Goberno de Núñez Feijóo.
A cancelación do ciclo sorprende porque se trataba dun proposta que viña
concitando un éxito notable. A demanda superaba a oferta de maneira clara e
rotunda. Só no último ano, presentáranse 76 aspirantes ás 30 prazas, 46 dos cales
marcaran o FP de Emerxencias como primeira opción de estudos.
Coa supresión do título, a Xunta de Galicia traizoa sen motivo aparente tanto aos
traballadores como ao conxunto dos alumnos e alumnas. Uns e outros terán que
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buscar agora, sen apenas tempo, unha alternativa para o vindeiro curso. Segundo
o Goberno galego, “o alumnado que solicitou acceder ao ciclo para o próximo
curso entrou no procedemento de admisión coas outras opcións marcadas”, pero
non aclarou aínda que é o que acontece coas 24 persoas que non indicaron
opcións alternativas.
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A Asociación de Técnicos de Emerxencias e Protección Civil, creada polas
primeiras promocións do ciclo de grao medio, denunciaron a eliminación do
título, subliñando a pertinencia da súa formación que noutras comunidades do
Estado se recoñece outorgándolle o rango de ciclo superior e non só de ciclo
medio, como no caso de Galicia.
Así as cousas, cómpre que a Xunta reverta un recorte inxustificado que non só
supón un prexuízo tremendo para o seu alumado e profesorado –vítimas da
improvisación e neglixencia inesgotables do Goberno–, senón que dana ao
conxunto da cidadanía galega ao privala dunha formación imprescindible para
avanzar na mellora da súa seguridade.
Por todo o dito, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na comisión 4ª.
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
 Reverter o recorte do ciclo de grao medio de FP en Emerxencias e
Protección Civil.

Santiago de Compostela, a 24 de xullo de 2019

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputadas do G. P. de En Marea
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Asdo.: Manolo Lago Peñas
Voceiro do G. P. de En Marea
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Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 24/07/2019 14:02:14

Luca Chao Pérez na data 24/07/2019 14:02:24
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José Manuel Lago Peñas na data 24/07/2019 14:05:58
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada
e do seu deputado, José Manuel Pérez Seco e María Carmen Rodríguez Dacosta,
a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 7ª.
A avespiña do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus), considerada como a peor
praga que afecta aos castiñeiros. Desde que no ano 2014 se detectase nas
provincias de Lugo e Ourense, os soutos e castiñeiros galegos levan rexistrando
nos últimos anos a presenza da avespiña que a día de hoxe está practicamente
estendida pola nosa xeografía presentando porcentaxes de incidencia cada ano
máis altos ata o punto de constituír a máis seria ameaza para a produción de
castaña.
A Consellería empezou o combate desta nova praga en 2016 coa solta de
Torymus, procedentes de Italia, pero dun xeito experimental e logo durante os
anos 2017 e 2018, pero sempre en cantidades claramente insuficientes como
para frear a expansión da avespiña que cada ano coloniza máis árbores e que de
non combatela eficazmente ameaza a integridade dos soutos e o colapso da
produción de castaña.
No mes de abril de 2019 comezaba a solta de Torymus, e hai uns días que
coñeciamos que a Xunta de Galicia remataba coas soltas, cunha cantidade do
dobre de individuos que no ano anterior, para combater a avespiña do castiñeiro.
Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a crear unha partida específica
nos orzamentos para o ano 2020, co fin de investigar sobre a produción de
Torymus na nosa comunidade autónoma.

Pazo do Parlamento, 29 de xullo de 2019

Asinado dixitalmente por:
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 29/07/2019 10:27:29
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 29/07/2019 10:27:49
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/07/2019 10:28:23
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada
e do seu deputado, José Manuel Pérez Seco e María Carmen Rodríguez Dacosta,
a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 7ª.

A avespiña do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus), considerada como a
peor praga que afecta aos castiñeiros. Desde que no ano 2014 se detectase
nas provincias de Lugo e Ourense, os soutos e castiñeiros galegos levan
rexistrando nos últimos anos a presenza da avespiña que a día de hoxe está
practicamente estendida pola nosa xeografía presentando porcentaxes de
incidencia cada ano máis altos ata o punto de constituír a máis seria ameaza
para a produción de castaña.
A Consellería empezou o combate desta nova praga en 2016 coa solta de
Torymus, procedentes de Italia, pero dun xeito experimental e logo durante
os anos 2017 e 2018, pero sempre en cantidades claramente insuficientes
como para frear a expansión da avespiña que cada ano coloniza máis
árbores e que de non combatela eficazmente ameaza a integridade dos
soutos e o colapso da produción de castaña.
No mes de abril de 2019 comezaba a solta de Torymus, e hai uns días que
coñeciamos que a Xunta de Galicia remataba coas soltas, cunha cantidade do
dobre de individuos que no ano anterior, para combater a avespiña do castiñeiro.
Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a crear unha partida específica
nos orzamentos para o ano 2020, co fin de investigar sobre a produción de
Torymus na nosa comunidade autónoma.

Pazo do Parlamento, 29 de xullo de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 29/07/2019 10:25:27
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 29/07/2019 10:25:47
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/07/2019 10:29:06
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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 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En xaneiro de 2019, o Grupo Municipal Por Chantada-CUP deunos conta da
realización de obras no conxunto do mosteiro de San Salvador de Asma, sen
constar que exista licenza municipal nin a pertinente autorización da Consellería
de Cultura para ditas actuacións.

Tal como se observa en imaxes divulgadas pola Candidatura de Unidade Popular
Por Chantada-CUP, téñense realizado actuacións no entorno da adega,
cabaleirizas e entradas do mosteiro, tendo movido terra e introducido pedra do
exterior con maquinaria pesada.

O mosteiro de San Salvador de Asma, en Chantada, é un centro esencial da vida
socioeconómica de Chantada dende mediados do século X. Trátase dunha xoia
do noso Patrimonio, que conta con restos de distintas épocas. Consérvanse
vestixios románicos e un templo tamén do século XII, con restos prerrománicos,
así como partes do s. XV, XVII e XVIII. Asemade, conta cun retábulo
renacentista. A igrexa é visitable, pero o conxunto do mosteiro non, estando en

CSV: BOPGDSPG3JrkCM58S3
REXISTRO2KPTxyjsO0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mans privadas.

Recentemente, foi declarado BIC, na categoría de monumento, de acordo co
Decreto, de 27 de decembro, polo que se declara ben de interese cultural a
paisaxe cultural da Ribeira Sacra. Dita consideración de BIC “acadará todas as
súas partes integrantes e elementos pertencentes, polo que serán parte do ben
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declarado BIC as dependencias ou edificacións anexas que teñan relación cos
seus valores culturais, en especial as igrexas e capelas, as edificacións
residenciais, as construcións auxiliares de carácter significativo ou funcional e os
muros de peche dos predios inmediatos”.

Ademais de ser afectado por estas actuacións en curso, denunciadas con data de
21 de xaneiro de 2019 por Por Chantada-CUP, o ben tense visto degradado no
pasado ante a pasividade de todas as Administracións públicas encargadas de
velar polo mesmo.

Segundo establece o artigo 39 da Lei de Patrimonio, que regula o réxime de
autorizacións das intervencións nos bens de interese cultural, “ as intervencións
que se pretendan realizar en bens de interese cultural ou catalogados… terán que
ser autorizadas pola consellaría competente”, autorización que terá “carácter
independente de calquera autorización licenza ou trámite previo”.
Asemade, a Consellería de Cultura poderá ordenar “a suspensión de calquera
intervención non autorizada nun ben de interese cultural ou catalogado para o
cumprimento dos fins previstos nesta lei” (lei de Patrimonio).

Segundo establece o artigo 135 da Lei de Patrimonio, que regula a Reparación de
danos:
“1. A resolución que impoña a sanción por infraccións tipificadas nesta lei das
que deriven danos para o patrimonio cultural da Galiza comportará a obriga de
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restitución do ben ao seu debido estado, ou da emenda da alteración producida no
seu contorno de protección, sempre que iso sexa posible. Esta obriga é
imprescritible.
2. O incumprimento desta obriga de reparación de danos ou restitución das
cousas ao seu debido estado facultará a consellaría competente en materia de
patrimonio cultural para actuar de forma subsidiaria realizando as obras por si ou
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a través das persoas físicas ou xurídicas que se determinen e á custa do obrigado
ou obrigada, utilizando, se é o caso, a vía de constrinximento para reintegrarse do
seu custo. O importe dos gastos poderá liquidarse de forma provisional e
realizarse antes da execución, a reserva da liquidación definitiva.”

Polo exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte Proposición non
de lei:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1.- Iniciar os trámites pertinentes para reparar o dano causado no mosteiro de San
Salvador de Asma polas últimas obras sen autorización.

2. Presentar no prazo máximo de tres meses, un informe sobre as posibilidades de
adquisición e xestión pública do mosteiro de San Salvador de Asma.

3. Elaborar un Plan Especial de Protección para o mosteiro de San Salvador de
Asma.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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Paula Vázquez Verao na data 29/07/2019 11:21:25

Luis Villares Naveira na data 29/07/2019 11:21:37
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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 5ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Galiza ten unha elevada taxa de persoas sen fogar. Somos a 2ª Comunidade
Autónoma en número de persoas sen fogar en relación ao total da poboación –
133/100.000 habitantes - e a 5ª en número total de persoas nesta situación,
rexistrando o 8,3% da poboación sen fogar do Estado.

O perfil maioritario das persoas sen fogar continúa sendo masculino, cunha idade
entre 45 e 60 anos, pero detéctase un aumento das mulleres sen fogar; sendo a
das mulleres unha situación moito máis vulnerable. 80,5% das persoas sen fogar
son homes e o 19,5% son mulleres. A súa presenza é menos visible e adoitan
recorrer a outros medios, como pensións ou vivendas de persoas coñecidas, o que
fai máis complexo abordar a súa problemática.

Segundo a psiquiatra Lucía del Río, que presentou estes datos na Iª Xornada
sobre persoas sen fogar da comarca de Compostela, organizada polo Concello de
Santiago:
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- As mulleres sen fogar sofren máis trastornos mentais que os homes (máis
depresión, ansiedade, somatizacións, trastornos alimentarios…), e son máis
graves; sen embargo, sofren menos adiccións. Ademais:

- Maternidade non desexada, abortos.
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- Agresións sexuais, trauma.

Por outra parte, tal como sinala o estudo de senfogarimos da Xunta, teñen menos
estudos que os homes.
Sinala dito estudo da Xunta que “as mulleres sen fogar na rúa son especialmente
vulnerables polas situacións de abuso ás que teñen que facer fronte, e cando
chegan á rúa están máis desestruturadas e necesitan máis axuda. Ademais, moitos
recursos están masculinizados e non existen recursos adaptados para as persoas
sen fogar con diversidade funcional, así como tampouco para as persoas con
diversidade sexual, o cal agrava máis a súa situación.”

Segundo datos amosados pola psiquiatra Lucía del Río, o 40% das mulleres que
viven na rúa sufriron algún tipo de agresión e o 24% foron vítimas de agresións
sexuais.
O estudo de senfogarismo da Xunta sinala que “tendo en conta as dificultades
engadidas das mulleres, é preciso abordar o senfogarismo con perspectiva de
xénero”.

Polo exposto, o Grupo Parlamentario Mixto formula a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 5.ª

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
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1. Aumentar os recursos públicos de atención a persoas sen fogar adaptándoos ás
necesidades das mulleres en situación de senfogarismo.

2. Promover programas especiais de inclusión laboral dirixidos ás mulleres sen
fogar ou que residen en vivendas inadecuadas.
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3. Aumentar as políticas de vivenda pública tendo en conta a perspectiva de
xénero.

4. Elaborar un estudo específico sobre a situación das mulleres galegas sen fogar
e en infravivenda.

5. Impulsar protocolos e actuacións específicas para previr a agresións sexuais e
violencia contra as mulleres sen fogar.

Santiago de Compostela, 29 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 29/07/2019 12:07:48
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Luis Villares Naveira na data 29/07/2019 12:08:04
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto, por 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 Asociación Amencer-Aspace, que traballa na prestación de atención de
calidade ás persoas con dano cerebral adquirido (DCA) e ás súas familias, ten
analizado a urxencia de contar cun centro residencial e centro de día en
Pontevedra para atención a persoas con DCA maiores de 21 anos, pois só hai 8
prazas financiadas no Centro de Día de Vilagarcía “Princesa Letizia”, cando se
precisarían 25 para a provincia de Pontevedra. En Vigo hai unha residencia
integral de iniciativa social, con 30 prazas financiadas, pero ningunha dispoñible.
Para as persoas con dano cerebral existe unha época crucial, aos 21 anos, cando
se pasa do ensino aos centros de día; como hai lista de agarda, prodúcese unha
estadía na casa sen atención específica.
A situación das familias das persoas con DCA é límite nos casos de pais e nais
que son xa maiores, tendo que afrontar proporcionar coidados moi específicos e
moitos gastos, sobre todo en transporte, dado que se esixen vehículos específicos.
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Asemade, esta asociación denuncia a insuficiencia das prazas adaptadas para
discapacidade nos campamentos de verán da Xunta de Galicia.
Outro problema para as familias con persoas con DCA é a insuficiencia de prazas
de respiro familiar no sistema de Dependencia da Xunta.
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Polo exposto, o Grupo Parlamentario Mixto propón a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión.

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1. Impulsar a creación dun centro de día e residencia, de promoción e xestión
pública, para persoas con DCA na provincia de Pontevedra, con prazas
suficientes para acoller a demanda existente.
2. Namentres non se impulse a construción deste centro, financiar as prazas
precisas nos centros existentes.
3. Aumentar no inmediato as prazas de respiro familiar.
4. Aumentar no inmediato as prazas adaptadas para persoas con DCA nos
campamentos de verán da Xunta.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 29/07/2019 12:29:41
Luis Villares Naveira na data 29/07/2019 12:29:46
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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
As conclusións do estudo sobre Conciliación do Gabinete de Economía da CIG
son contundentes.
Na Galiza, o 87% das persoas inactivas que se dedican ao coidado de menores ou
persoas dependentes son mulleres; tamén son mulleres o 77% das persoas
traballadoras con redución de xornada por coidado de menores de 12 anos, ou o
91,6% das que se acolleron a unha excedencia por coidado das crianzas. Son
mulleres o 71,2% das persoas que reduciron ou suprimiron o traballo remunerado
por coidado de persoas dependentes, como o 56,8% das que empregaron
fórmulas de flexibilización da súa relación laboral. O 76,7% do traballo a tempo
parcial é feminino. As mulleres dedican 4 horas e 38 minutos ao traballo no
fogar, en tanto que os homes apenas chegan a 2 horas e 21 minutos.
Segundo un estudo da USC, das familias galegas con menores escolarizados en
Primaria, case 6 de cada 10 (55,6%) afirman ter dificultades para conciliar, con
problemas que teñen que ver con tipo de horarios ou falta de servizos públicos.
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O sistema laboral español require modificacións que rematen coa precariedade
das condicións laborais. Segundo o 'Barómetro sobre Benestar e Motivación dos
Empregados' realizado por Edenred e Ipsos en 2015, só un 30% dos traballadores
e traballadoras do Estado cre que ten unha boa calidade de vida no traballo e un
41% maniféstase insatisfeito co equilibrio entre vida profesional e persoal.
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No estudo de Endered sobre conciliación familiar, un 71% dos e das proxenitoras
cren que non pasan suficiente tempo coas súas crianzas e un 68% deixarían o seu
traballo para dedicarse ao seu coidado.
O empresariado español ten convencemento de que as longas xornadas laborais
aumentan os beneficios, xa que cubre un maior número de horas con menos
persoal. Segundo o último informe da UGT, dende 2012 as horas extras non
remuneradas superan ás pagadas. É dicir, nove, dez ou máis horas de xornada
laboral polo prezo de oito.
Pero o empresariado español está errado. As longas xornadas laborais teñen
efectos negativos sobre a produtividade. Así, segundo os datos de Eurostat,
España é a potencia europea peor clasificada, por detrás de Noruega,
Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Bélxica, Países Baixos, Francia, Suecia,
Alemaña, Austria, Finlandia, Reino Unido e Italia. Sen embargo, en España a
media oficial de horas semanais traballadas é de 38,4 fronte ás 30,5 dos Países
Baixos, ás 33,8 de Dinamarca o ás 35 irlandesas. En Suecia estase a experimentar
a implantación da xornada de seis horas diarias con resultados moi positivos:
diminución das baixas laborais, uso más eficiente da maquinaria, mellor actitude
do persoal, etc, o que está a incrementar os beneficios das empresas que a
instauraron.
O Estado español debe adecuar os horarios laborais e flexibilizar a xornada para
que exista a posibilidade duna conciliación familiar. Pero non a “flexibilidade
marca España”, que entende a 'flexibilidade horaria' como “a posibilidade de
entrar ao traballo nunha franxa de 1/2 hora”, senón como se entende neses outros
estados, onde é moi normal ofrecer un rango de entrada de 4 horas.
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Pero o Estado español tamén está á cola de Europa nos permisos de maternidade
e paternidade: 16 semanas para a nai e 5 para o pai. Mentres, en Suecia gozan de
480 días compartidos entre os e as proxenitoras e de 392 días en Noruega. Isto,
unido á falta de políticas que potencian a reincorporación progresiva ao traballo,
provoca que no Estado español, practicamente o 50% dos e das bebés empezan a
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ir á educación infantil antes de cumprir os 10 meses e o 53,7% pasa de 5 a 8
horas no centro.
España ocupa o derradeiro posto da Eurozona en traballadores/as con contratos
indefinidos: o 76% das persoas asalariadas, fronte

ao 84% dos países da

Eurozona.
“Multinacionales por marca España”, unha asociación que reúne a 35 grandes
empresas estranxeiras de todos os sectores dando emprego a 1,2 millóns de
traballadores e traballadoras, e que representan o 15% do PIB, trasladaron ao
Goberno do Estado é ás Comunidades Autónomas a súa preocupación pola
"gravidade do problema" do envellecemento da poboación e,

entre as súas

propostas, destacan:


Medidas fiscais para apoiar a maternidade, aumentando o gasto fiscal do
1,5 actual ata o 2,5% do PIB, seguindo o modelo dos países da OCDE.



Ampliación dos permisos parentais seguindo os modelos dos países do
norte de Europa.



Aumentar as escolas públicas infantís.



Crear empregos de calidade para a mocidade, impulsando a súa
contratación para favorecer e acelerar a súa independencia económica. Por
empregos de calidade enténdese empregos con maior estabilidade laboral,
é dicir, indefinidos, e mellor pagados.



Equiparación laboral entre homes e mulleres. O informe propón unha
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equiparación das condicións laborais entre homes e mulleres nos salarios,
nas oportunidades profesionais e nos sistemas de promoción.
Hai máis medidas que se poden adoptar, como a redución da xornada a 35 horas,
a incorporación paulatina ao posto de traballo, o teletraballo, aumentar as prazas
en centros de día públicos para maiores, etc.
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Polo tanto, podemos concluír que empresariado, sindicatos e partidos políticos
(agás o PP) son conscientes da gravidade do problema que supón para o Estado
español, e moito máis para Galiza, o envellecemento da poboación. E todos eles
son actores imprescindibles dun acordo que recolla as medidas a adoptar para
reverter esta situación.
Polo anteriormente exposto, 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 a abandonar a súa actitude defensiva e
publicista e constituír, no prazo máximo de seis meses, unha Mesa de
Negociación coa representación dos sindicatos e empresariado para acordar as
medidas dirixidas a mellorar a conciliación laboral, familiar e persoal que, tanto a
Administración como o sector privado, se comprometen a cumprir, así como o
calendario de actuacións e os obxectivos concretos a cumprir.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 29/07/2019 12:58:31
Luis Villares Naveira na data 29/07/2019 12:58:44
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da deputada Eva Solla
Fernández e do deputado Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposicón non
de lei para o seu debate na comisión 5ª.
Nos últimos anos vimos reiterando as denuncias por falta de cobertura de
persoal sanitario en moito dos centros de saúde espallados pola xeografía
galega.
Unha non cobertura que ven derivada por unha banda pola amortización de
prazas nos centros de saúde e PAC de por outra pola non cobertura dunha
parte significativa ds IT, permisos e vacacións do persoal titular.
Esta situación afecta aos dereitos sanitarios ao incrementar a espera media
para as atencións, feito que se ve agravado no caso das urxencias naquelas
vilas e cidades que contan co9n maior presión poboacional polo turismo nos
meses de verán.
Este é o caso de Sada, no que a veciñanza está a sufrir unhas agardas
absolutamente intolerables, chegando a quince días para unha consulta no seu
centro de saúde.
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Esta situación incrementa máis a afluencia ao punto de atención continuada,
xa e por si con pouco persoal.
Por outra parte, nun concello onde a poboación demandaba un segundo
pediatra por mor do incremento poboacional, o SERGAS deixou ao centro de
saúde sen ningún profesional o pasado 15 de xullo, feito que foi denunciado
por parte do Concello e polo en coñecemento da Consellería de Sanidade.
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Ademais, a ambulancia que opera en Sada resulta escasa para cubrir os
traslados dunha poboación como e a de Bergondo e Sada (a atendida no PAC)
en torno aos 22.000 habitantes máis a poboación flotante.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na comisión 5ª:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1.- Dar cobertura aos permisos, vacacións e IT no centro de saúde/ PAC
de Sada de xeito estrutural.
2.- Estudar a implantación dunha segunda ambulancia para poder
mellorar o servizo de transporte sanitario no PAC.

Compostela, 30 Xullo de 2019
Asdo. Eva Solla Fernández
Asdo. Antón Sánchez García
Deputada e deputado do G. P. de En Marea

Asdo. Manolo Lago Peñas
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Voceiro do G. P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 30/07/2019 12:17:25
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Antón Sánchez García na data 30/07/2019 12:17:38
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José Manuel Lago Peñas na data 30/07/2019 12:17:50
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
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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, Montserrat
Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En xuño de 2018 a Consellaría de Economía, Emprego e Industria comezou a
sacar a exposición pública os diversos trámites para a autorización da implantación
de tres parques eólicos na zona do Campelo, O Bustelo e Monte Toural, que
suporían, de levarse a cabo, a instalación de 27 novos aeroxeradores, dos cales 23
irían en solo do concello de Coristanco, 2 en Carballo e 2 en Santa Comba.
Instalación que sempre leva

toda unha rede de viarios, cableados, estacións

colectoras e dunha LAT de case 37 km. que daría saída á enerxía producida desde O
Campelo ata O Mesón do Bento.
Trátase en realidade dun só megaproxecto que por, digamos, "darlle
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axilidade" fraccionase en tres para poder así ser "tramitado" no goberno da Xunta de
Galicia que como sabemos conta con esa marabillosa Lei de Iniciativas
Empresariais, familiarmente nomeada de Depredación.
Non imos repetir aquí as tristes condicións discriminatorias da tarifa
eléctrica dos galegos/as nin o excedente de produción eléctrica que o noso País
posúe.
1
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O certo é que, amparadas polo PP, as grandes empresas eléctricas
seguen a espoliar os nosos recursos obtendo cuantiosos beneficios a custa de acabar
cos nosos montes, terras, lugares e medio ambiente, sen que haxa contraprestacións
para as poboacións e territorios afectados. Porque a xeración de riqueza destas
instalacións debera ir acompañada de proxectos locais de desenvolvemento e así
facer partícipe á sociedade, posuidora do medio, do que é naturalmente seu e que en
linguaxe coloquial é roubado con luva branca.
En ningunha parte dos expedientes se xustifica o porqué da
declaración de interese público duns proxectos privados en detrimento dos intereses
sociais e veciñais.
Porque os intereses sociais e veciñais si que se ven prexudicados.

Afeccións ambientais:
--A zona da Braña Rubia está incluída na proposta de ampliación da Rede
Natura, con especies vexetais endémicas en perigo de extinción como a centaurea
ultreia ou a euphorbia uliginosa, e tamén especies animais vulnerabeis como a rá de
San Antón, o aguilucho cincento ou o zarapito real. Flora e fauna que conta cun alto
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grao de protección tanto a nivel galego como europeo.
--Na zona localízanse dous importantes humidais, incluídos no Catálogo de
Humidais de Galicia, o Marco do Couto e a Lagoa de Alcaián así como a existencia
de hábitats prioritarios que son parcialmente invadidos.
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--Destacar tamén a existencia de augas subterráneas e fontes cuxo curso pode
ser alterado e que corren risco de contaminación, tal e como se reflicte no proxecto.
--A nivel arqueolóxico estamos ante unha das zonas máis importantes de
todo o concello, na cal foron atopados restos históricos desde o Paleolítico e con
elementos que contan cun alto grao de protección como diversas mámoas.

Afeccións sociais:
--A instalación dos aeroxeradores e o ruído por eles producido supón unha
alteración importante nas poboacións próximas que se acaba traducindo nun
progresivo abandono deses núcleos de poboación debido ás implicacións vitais e de
saúde que trae consigo o parque eólico: ruídos, infrasóns, contaminación
radioeléctrica, cargas magnéticas, etc., efectos que, nalgúns casos, nin sequera están
o suficientemente estudados e avaliados e que, neste caso, habería que estudar de
maneira conxunta, xa que nalgúns puntos superpóñense os efectos dos tres parques.
--Instalación dunha liña de alta tensión a poucos metros das casas e o paso do
cableado transportador da enerxía a apenas uns metros das casas do Campelo.
--Algúns aeroxeradores ubícaríanse a escasos 500m dalgunhas vivendas,
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como os núcleos de Vilela, O Campelo, As Salgueiras, Mira ou Sabaceda, mesmo
quedando algúns deles completamente rodeados polos mesmos, o cal é
incomprensible en boa lóxica, tendo en conta ademais, que está distancia está
baseada nunha lei que non contemplaba as dimensións dos actuais aeroxeradores
(unha altura de fuste de 112 metros, 180 metros coa aspa estendida, e un diámetro
de rotor de 136 metros).
3
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Afeccións socioeconómicas:
--A súa instalación traería importantes afeccións socioeconómicas como a
perda do valor do monte, das fincas próximas ao parque e mesmo das vivendas da
contorna, e un maior risco de incendios.
-- Polígonos eólicos moito máis grandes do espazo que ocupa o parque,
quedando núcleos rurais dentro destes polígonos.
--Destrución de postos de traballo vinculados á agricultura e ao sector
forestal.
--Merma considerable do interese turístico da zona da Braña Rubia, que
actualmente é zona de esparcemento e sendeirismo, e de zonas turísticas xa
consolidadas como a fervenza de Castriz.
--Recualificación de terreos e fincas con afectación ó cobro da PAC

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición
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non de lei para debate en Comisión :
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
Desestimar a declaración de utilidade pública, da urxente ocupación de
terreos, da autorización administrativa de construción, do proxecto sectorial de
incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental relativo ós parques
eólicos do Campelo, O Bustelo e Monte Toural e tamén da LAT O Campelo-Mesón
4
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do Bento, publicados nos DOG números 115, 122, 138 e 148 de 2018,
respectivamente.”

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Xose Luis Rivas Cruz na data 30/07/2019 12:40:50

Xosé Luis Bará Torres na data 30/07/2019 12:41:01

María Montserrat Prado Cores na data 30/07/2019 12:41:09

Noa Presas Bergantiños na data 30/07/2019 12:41:24
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Ana Pontón Mondelo na data 30/07/2019 12:42:29
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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, Montserrat
Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 22 de xaneiro de 2019 publícase a Orde de 19 de decembro de 2018 pola
que se establecían as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a
prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres naturais e
catástrofes, en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020 e que se
convocaban para o ano 2019.
-Establecíase o prazo dun mes para presenta-las solicitudes o que nos
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situaba no 23 de febreiro.
-No DOG do 15 de Xullo saen publicadas as axudas que foron
concedidas.
-A partir de esta data os beneficiarios teñen que enviar, no prazo de
10 días, un documento coas actuacións que pensan levar a cabo.
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-Os labores non poderán iniciarse mentres os servizos da Consellería
de Medio Rural non informe favorablemente. Non consta prazo algún para a emisión
deste informe.
-Os beneficiarios teñen ata o 31 de Outubro para face-los traballos
aprobados na axuda.
Deste xeito e maneira estamos situados en pleno outono cando o
período máis perigoso de incendios xa pasou, polo menos en teoría.
Os labores de prevención deben ser feitos en tempo, antes da ameaza
dos lumes e antes de se converteren en combustible fácil, nunca se poderán facer
despois do paso do lume.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición
non de lei para debate en Comisión :
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
-- Modificar os prazos establecidos nas bases reguladoras para a concesión
de subvencións para a prevención dos danos causados ás fragas por incendios,
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desastres naturais e catástrofes, en montes veciñais en man común e en sociedades
de fomento forestal, de xeito que se resolvan todo máis tardar antes do 31 de maio
para así a facer os labores de prevención no tempo apropiado para os mesmos.”

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019
2
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Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/07/2019 13:02:57

Xosé Luis Bará Torres na data 30/07/2019 13:03:13

María Montserrat Prado Cores na data 30/07/2019 13:03:19
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Noa Presas Bergantiños na data 30/07/2019 13:03:29

Olalla Rodil Fernández na data 30/07/2019 13:03:38

Ana Pontón Mondelo na data 30/07/2019 13:03:48

3

168339

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa da súa deputada Paula Vázquez
Verao e dos seus deputados Luís Villares Naveira, 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 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A historia contemporánea de Monforte e comarca está ligada ao ferrocarril, sendo
un motor esencial de desenvolvemento económico, pero, nos últimos tempos,
asistimos á degradación dos servizos ferroviarios e do impulso económico
asociado.
Como sinala a Plataforma “Neste Tren Cabemos Tod@s”, “o ferrocarril foi un
instrumento esencial para fixar poboación nesta cidade e elevar a nosa calidade
de vida e é, polo tanto, un factor importante no futuro estratéxico de todo o sur de
Lugo”.

Desapareceron múltiples servizos ferroviarios, tanto de mobilidade de viaxeiras
como de mercadorías, hai unha falta de mantemento da infraestrutura e un
avellentamento do cadro de persoal, así como a súa diminución.
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A intención semella clara: desmantelar o servizo ferroviario no sur lucense.

Fronte a isto, dende o Grupo Mixto asumimos as demandas da sociedade
concienciada coa importancia do carácter social do transporte ferroviario e
trasladamos ás institucións as reivindicacións máis urxentes para Monforte e
comarca de Lemos.

168340

En primeiro lugar, é esencial aumentar o persoal no taller de Renfe de Monforte,
pois hai experiencia e carga de traballo, ata o punto de que hai material que teñen
que enviar a outros talleres por non poder asumilo. O taller garante postos de
traballo dignos e estables nesta comarca, conta con experiencia e ten garantida a
carga de traballo. Sen embargo, o taller pasou de ter 43 postos de traballo a 13, e
precisa, ademais, un reforzo das instalacións, para evitar ter que reparar máquinas
á intemperie.

Outra reivindicación inmediata debe ser o aumento de frecuencias de trens de
proximidade, esixindo xa a posta en funcionamento dun tren que saia de
Monforte ás 7:15 h para enlazar co Avant que sae para Santiago ás 7:55 h de
Ourense, así como unha ligazón de volta co último Avant que sae de Santiago ás
20:30 h e chega a Ourense ás 21:08 h. Este novo servizo permitiría a mocidade e
ás persoas en xeral estudar ou traballar en Santiago ou Coruña sen ter que vivir
alí, e facilitaría a mobilidade a estas cidades, así como coa de Ourense, dende o
punto de vista do turismo ou as xestións administrativas.

Tamén debe ser prioritaria a mellora da accesibilidade e instalacións da estación
de FFCC de Monforte dende o punto de vista das persoas con mobilidade
reducida e da seguridade. Como sinala a Plataforma en defensa do ferrocarril, “é
inaceptable que, despois dunha reforma na estación de Monforte recrecendo as
plataformas, non se dispuxese a instalación de ascensores entre plataformas que
faciliten o acceso ás persoas usuarias, tanto por comodidade como por
seguridade. Tamén vemos como a luminaria resulta ineficiente e mesmo se
observan danos e desprendementos nas plataformas, estando remocicados hai
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relativamente pouco tempo”.

É intolerable que unha persoa en cadeira de rodas teña que cruzar as vías por
unha rampla inadecuada e con pouca sinalización.

168341

Tamén é esencial a axilidade na execución da supresión dos pasos a nivel na
cidade de Monforte, que conta con ata seis pasos no centro urbano, con alta
intensidade de tráfico, onde se teñen producido accidentes con resultado de
mortes.

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

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1. Dirixirse ao Goberno do Estado para que, no prazo de 6 meses, execute as
seguintes cuestións:

- aumento do persoal do taller de Renfe de Monforte e mellora das súas
instalacións.
- posta en funcionamento de trens que conecten Monforte con Ourense
para enlazar co primeiro e último Avant diario de ida e volta a Santiago.
- mellora da accesibilidade e instalacións da estación de FFCC de
Monforte dende o punto de vista das persoas con mobilidade reducida,
colocando ascensores entre plataformas.

2. Dirixirse ao Goberno do Estado para que axilice a supresión dos pasos a nivel
urbanos da cidade de Monforte de Lemos.
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Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 30/07/2019 13:24:31

Luis Villares Naveira na data 30/07/2019 13:24:43

David Rodríguez Estévez na data 30/07/2019 13:24:58
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Francisco Casal Vidal na data 30/07/2019 13:25:10
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa da súa deputada Paula Vázquez
Verao e 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 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A veciñanza do barrio da Ponte, en Chantada, así como a Asociación de
Empresarios de Chantada e outros colectivos, denuncian a excesiva presión de
tránsito de vehículos por unha zona estreita.

Deste xeito, propúxose que se realizase unha nova ponte para cruzar o río, e así
poder peonalizar o barrio, pois, na actualidade, só se pode circular pola Estrada
da Ponte, que continúa na LU-P-1801 e que, a pesar do seu pequeno tamaño, é de
dobre sentido. Esta vía é a conexión das parroquias do Convento e Camporramiro
con Chantada, alén de ser o acceso principal á vila de oito freguesías e de ter un
acceso á N-540, converténdose nun dos principais puntos de conxestión do
tráfico do Concello.

Ademais do tránsito e deambular a pé propio da veciñanza da zona, súmase o
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movemento propio de turistas, nomeadamente de peregrinas e peregrinos, ao
pasar polo lugar o Camiño de Inverno. Trátase tamén dunha zona de relevancia
para Chantada, como é a alameda, e para visitar a igrexa e o mosteiro de San
Salvador de Asma, recentemente declarados Bens de Interese Cultural.
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Para superar esta problemática, a maioría da veciñanza solicita a construción
dunha nova ponte dende o Convento ata Chantada onde se atopa o transformador
de Fenosa. Deste xeito, melloraríase o atractivo do conxunto do barrio, ademais
de facilitar o goce para a cidadanía do seu patrimonio histórico e cultural. A súa
edificación eliminaría os atascos que se producen en determinadas horas;
asemade, melloraríase a seguridade viaria en toda a zona.

A veciñanza afectada reuniuse coa Deputación de Lugo para trasladar a
oposición a un proxecto de regulación do tránsito mediante semáforos, ao cal
tamén fixera alegacións e sobre o que enviaran queixa á Valeduría do Pobo. Tras
esta xuntanza, a Deputación freou o seu plan e deu a razón aos colectivos
prexudicados, sinalando que se precisaría a colaboración do Concello e
autorización da Confederación Hidrográfica.

Tanto a protección do Patrimonio como a promoción turística ou as obras
públicas son competencias da Xunta de Galicia.

No PXOU de Chantada xa se contempla a construción dunha nova ponte sobre o
Asma.

Polo exposto, o Grupo Parlamentario Mixto formula a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 2.ª
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O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1. Poñerse en contacto coa veciñanza dos barrios da Ponte e do Convento para
coñecer as súas reivindicacións.

168345

2. Colaborar coa Deputación de Lugo e o Concello de Chantada para a
construción dunha nova ponte para o tránsito sobre o Asma.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Davide Rodríguez Estévez
Deputada e deputado do G.P. Mixto
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 30/07/2019 13:49:51

David Rodríguez Estévez na data 30/07/2019 13:50:01
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Luis Villares Naveira na data 30/07/2019 13:50:10
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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.

Povisa ten o primeiro concerto en 1985 co ISM e o INSALUD.

En 1993 asina o primeiro Concerto Singular co Sergas, un concerto en base á
estancia. O Sergas pagaba por día de estancia, polo que en Povisa unha
apendicite botaba 15 días ingresada e no Sergas 5 días.

No ano 2000 asínase un novo Concerto polo que se lle outorga a Povisa a
atención sanitaria de Cangas, Moaña, A Guarda, Gondomar, Baiona e parte de
Vigo, con duración ata 2008 que se prorroga ata 2014.

En 2014, asínase o actual concerto baseado en número de persoas aseguradas,
cun límite de 139.000.

Durante todos estes anos, Povisa foi converténdose cada vez nunha entidade máis
imprescindible na área sanitaria de Vigo, xa que os sucesivos concertos foron
dándolle máis cota de participación na sanidade pública.
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Esta delegación da Sanidade Pública en Povisa fortaleceu notablemente a súa
oferta privada (ten prestacións e servizos que o resto de hospitais privados non
pode ofertar) que lle facilita a competencia neste sector.

E a pesar de ter o Concerto que Povisa quería asinar, nos termos que Povisa
quería asinar, de ter conxelado o Convenio Colectivo dende 2010, de ter reducido
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o cadro de persoal e as xornadas e de ter precarizado as condicións laborais, de
ser o hospital privado con máis prestacións de Galiza, Povisa segue a chantaxear
ao pobo galego.

Ao longo destes anos, Povisa e a Xunta acadaron un xeito de negociar: Asínase
un concerto por unha cantidade e unhas prestacións que poidan ser aceptables
pola sociedade e despois Povisa reclama que o Sergas non paga parte da atención
e o Sergas acepta e paga. Así que, en realidade: canto custa o Concerto de
Povisa?

Por outra banda, e para facilitar a negociación, constrúense as portas xiratorias
entre Povisa e o Sergas: os dous últimos Conselleiros proceden da dirección de
Povisa (Rocío Mosquera e Xesús Vázquez Almuiña).

O secretismo sobre o Concerto de Povisa é total: descoñécese a súa lista de
espera, tanto cirúrxica como de consultas; non se coñece o número de reingresos;
non se coñecen as contas desagregadas entre a prestación privada e a pública
dado que comparten profesionais, instalacións, medicación, medios diagnósticos,
etc. O propio Consello de Contas fai referencia a diversas lagoas na fiscalidade
de Povisa.

Povisa forma parte do holding Nosa Terra 21, formada polas seguintes filiais:
 Nosa Terra 2000.
 Povisa e Asistencia Médica Sanitaria (ASMESAN). Ademais Povisa é
único accionista de Atención Integral a la Tercera Edad (AITE).
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ASMESAN é a empresa pola que Povisa contrata ás comadronas (non
pode contratalas Povisa porque son empregadas públicas do Sergas e hai
incompatibilidade) e agora aos xefes de servizo que están xubilados
(chegados os 70 anos non poden seguir traballando para o Sergas a través
de Povisa, polo que os contrata por esta empresa pero seguen sendo Xefes
de Servizo de Povisa).
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AITE é a empresa pola que se constrúe e aluga vivendas moi próximas ao
hospital a traballadores eventuais de Povisa.
 Empresas do sector naval, transporte marítimo, remolcadores, etc.

O enderezo social de todas as empresas do grupo é o mesmo e coincide co
enderezo físico de Povisa (Rúa Zaragoza, Zamora, Barcelona e Salamanca son as
rúas laterais de Povisa, polo que o enderezo, realmente é o mesmo).

Só Nosa Terra 21, que engloba a todas as empresa do grupo, presentou as contas
globais do grupo correspondentes a 2018. Cada empresa do grupo
individualmente non presentou a súa. Polo tanto, Povisa declara unhas perdas que
non se poden comprobar nin, de existir, analizar a que se deben.

En 2013 Povisa obtivo os maiores beneficios de toda a súa historia tralos recortes
da crise, que non volveu “reaxustar”. Coa chegada dos bos tempos e os
beneficios do grupo empresarial ao que pertence o hospital, Nosa Terra 21, non
deixan de medrar.
O dono do grupo, José Silveira Cañizares, é un dos homes máis ricos do estado.
Era o 138º máis rico en 2017 cun patrimonio neto de 300 millóns de euros, e en
2018 caeu ao posto 152 aumentando ata 310 millóns o seu patrimonio.
E a pesar de todo isto, o maior hospital privado do Estado e 139.000 persoas que
teñen este centro como hospital de referencia, anunciou en setembro do pasado
ano a súa entrada en preconcurso de acredores, por mor, segundo a dirección do
centro, do 'deficitario' convenio co Sergas que produciu unhas perdas acumuladas
de 42 millóns de euros, por un convenio co Sergas lesivo para os seus intereses.
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Perdas que declaran cando o Concerto se incrementa anualmente mentres que o
convenio colectivo permanece conxelado dende 2010. En decembro de 2017
retirou o preconcurso de acredores tras mellorar as condicións do Concerto co
Sergas.
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Este ano Povisa entre os seus obxectivos inclúe “reducir todas as actuacións
(consultas, probas, intervencións...) en pacientes derivadas do Sergas que non
acheguen ningún valor engadido” , “aproveitando esa liberación de recursos”
para “mellorar cada vez máis o noso tempo de resposta a pacientes privados”.
Fontes de Povisa consideraron "absolutamente normal" esta estratexia: reducir
probas "que non aportan valor engadido", ten como obxectivo "evitar que se
moleste en exceso" aos pacientes con actuacións innecesarias. Pero esta
delicadeza de trato só se aplica a pacientes Sergas, porque ao paciente privado
pretenden realizarlle todas as probas que estime pertinentes a cambio de non
molestar aos pacientes Sergas. Segundo a Dirección de Povisa, "se un usuario
privado quere que lle realicen 40 TACs, pode E debe esixírnolos"- (Artigo 21.2
do Código Deontolóxico Médico: As exploracións complementarias non deben
practicarse de xeito rutineiro, indiscriminado ou abusivo. A medicina defensiva é
contraria á ética médica).
Polo exposto, a deputada que subscribe presenta a seguinte Interpelación:
1. Vai abrir unha “investigación inmediata e transparente” para garantir aos
pacientes de Povisa o seu dereito a unha asistencia sanitaria de calidade en
condicións de igualdade e equidade cos pacientes dos hospitais públicos?
2. Vai permitir que a dirección de Povisa mude os criterios científicos nos que se
basean as indicacións de consultas, probas ou intervencións aos pacientes Sergas,
para así reducir o número delas co único obxectivo de incrementar a actividade
privada e obter máis beneficios?
3. Vai esixir a Povisa as contas desagregadas entre a atención privada e pública
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que presta?
4. Vai esixir a Povisa as contas detalladas do hospital?
5. Vai abrir unha investigación inmediata e transparente sobre ASMESAN e
AITE, os servizos que prestan en Povisa e o seu cadro de persoal?
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Santiago de Compostela, 29 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 29/07/2019 10:33:10
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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, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

En xuño de 2018 a Consellaría de Economía, Emprego e Industria comezou a
sacar a exposición pública os diversos trámites para a autorización da implantación
de tres parques eólicos na zona do Campelo, O Bustelo e Monte Toural, que
suporían, de levarse a cabo, a instalación de 27 novos aeroxeradores, dos cales 23
irían en solo do concello de Coristanco, 2 en Carballo e 2 en Santa Comba.
Instalación que sempre leva

toda unha rede de viarios, cableados, estacións

colectoras e dunha LAT de case 37 km. que daría saída á enerxía producida desde O
Campelo ata O Mesón do Bento.
Trátase en realidade dun só megaproxecto que por, digamos, "darlle
axilidade" fraccionase en tres para poder así ser "tramitado" no goberno da Xunta de
Galicia que como sabemos conta con esa marabillosa Lei de Iniciativas
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Empresariais, familiarmente nomeada de Depredación.
Non imos repetir aquí as tristes condicións discriminatorias da tarifa
eléctrica dos galegos/as nin o excedente de produción eléctrica que o noso País
posúe.
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O certo é que, amparadas polo PP, as grandes empresas eléctricas
seguen a espoliar os nosos recursos obtendo cuantiosos beneficios a custa de acabar
cos nosos montes, terras, lugares e medio ambiente, sen que haxa contraprestacións
para as poboacións e territorios afectados. Porque a xeración de riqueza destas
instalacións debera ir acompañada de proxectos locais de desenvolvemento e así
facer partícipe á sociedade, posuidora do medio, do que é naturalmente seu e que en
linguaxe coloquial é roubado con luva branca.
En ningunha parte dos expedientes se xustifica o porqué da
declaración de interese público duns proxectos privados en detrimento dos intereses
sociais e veciñais.
Porque os intereses sociais e veciñais si que se ven prexudicados.

Afeccións ambientais:
--A zona da Braña Rubia está incluída na proposta de ampliación da Rede
Natura, con especies vexetais endémicas en perigo de extinción como a centaurea
ultreia ou a euphorbia uliginosa, e tamén especies animais vulnerabeis como a rá de
San Antón, o aguilucho cincento ou o zarapito real. Flora e fauna que conta cun alto
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grao de protección tanto a nivel galego como europeo.
--Na zona localízanse dous importantes humidais, incluídos no Catálogo de
Humidais de Galicia, o Marco do Couto e a Lagoa de Alcaián así como a existencia
de hábitats prioritarios que son parcialmente invadidos.
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--Destacar tamén a existencia de augas subterráneas e fontes cuxo curso pode
ser alterado e que corren risco de contaminación, tal e como se reflicte no proxecto.
--A nivel arqueolóxico estamos ante unha das zonas máis importantes de
todo o concello, na cal foron atopados restos históricos desde o Paleolítico e con
elementos que contan cun alto grao de protección como diversas mámoas.

Afeccións sociais:
--A instalación dos aeroxeradores e o ruído por eles producido supón unha
alteración importante nas poboacións próximas que se acaba traducindo nun
progresivo abandono deses núcleos de poboación debido ás implicacións vitais e de
saúde que trae consigo o parque eólico: ruídos, infrasóns, contaminación
radioeléctrica, cargas magnéticas, etc., efectos que, nalgúns casos, nin sequera están
o suficientemente estudados e avaliados e que, neste caso, habería que estudar de
maneira conxunta, xa que nalgúns puntos superpóñense os efectos dos tres parques.
--Instalación dunha liña de alta tensión a poucos metros das casas e o paso do
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cableado transportador da enerxía a apenas uns metros das casas do Campelo.
--Algúns aeroxeradores ubícaríanse a escasos 500m dalgunhas vivendas,
como os núcleos de Vilela, O Campelo, As Salgueiras, Mira ou Sabaceda, mesmo
quedando algúns deles completamente rodeados polos mesmos, o cal é
incomprensible en boa lóxica, tendo en conta ademais, que está distancia está
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baseada nunha lei que non contemplaba as dimensións dos actuais aeroxeradores
(unha altura de fuste de 112 metros, 180 metros coa aspa estendida, e un diámetro
de rotor de 136 metros).

Afeccións socioeconómicas:
--A súa instalación traería importantes afeccións socioeconómicas como a
perda do valor do monte, das fincas próximas ao parque e mesmo das vivendas da
contorna, e un maior risco de incendios.
-- Polígonos eólicos moito máis grandes do espazo que ocupa o parque,
quedando núcleos rurais dentro destes polígonos.
--Destrución de postos de traballo vinculados á agricultura e ao sector
forestal.
--Merma considerable do interese turístico da zona da Braña Rubia, que
actualmente é zona de esparcemento e sendeirismo, e de zonas turísticas xa
consolidadas como a fervenza de Castriz.
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--Recualificación de terreos e fincas con afectación ó cobro da PAC

Por todo isto formúlase a seguinte Interpelación:
Que ten pensado facer o goberno galego a respecto da declaración de
utilidade pública, da urxente ocupación de terreos, da autorización administrativa de
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construción, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e do estudo de
impacto ambiental relativo ós parques eólicos do Campelo, O Bustelo e Monte
Toural e tamén da LAT O Campelo-Mesón do Bento, publicados nos DOG números
115, 122, 138 e 148 de 2018, respectivamente.?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019

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

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/07/2019 12:38:37

Xosé Luis Bará Torres na data 30/07/2019 12:38:52

María Montserrat Prado Cores na data 30/07/2019 12:39:04
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Noa Presas Bergantiños na data 30/07/2019 12:39:16

Olalla Rodil Fernández na data 30/07/2019 12:39:26
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Ana Pontón Mondelo na data 30/07/2019 12:39:39
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

O 22 de xaneiro de 2019 publícase a Orde de 19 de decembro de 2018 pola
que se establecían as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a
prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres naturais e
catástrofes, en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020 e que se
convocaban para o ano 2019.
-Establecíase o prazo dun mes para presenta-las solicitudes o que nos
situaba no 23 de febreiro.
-No DOG do 15 de Xullo saen publicadas as axudas que foron
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concedidas.
-A partir de esta data os beneficiarios teñen que enviar, no prazo de
10 días, un documento coas actuacións que pensan levar a cabo.
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-Os labores non poderán iniciarse mentres os servizos da Consellería
de Medio Rural non informe favorablemente. Non consta prazo algún para a emisión
deste informe.
-Os beneficiarios teñen ata o 31 de Outubro para face-los traballos
aprobados na axuda.
Deste xeito e maneira estamos situados en pleno outono cando o
período máis perigoso de incendios xa pasou, polo menos en teoría.
Os labores de prevención deben ser feitos en tempo, antes da ameaza
dos lumes e antes de se converteren en combustible fácil, nunca se poderán facer
despois do paso do lume.

Por todo isto formúlase a seguinte Interpelación:
Cal é a razón pola que os prazos establecidos nas bases reguladoras para a
concesión de subvencións para a prevención dos danos causados ás fragas por
incendios, desastres naturais e catástrofes, en montes veciñais en man común e en
sociedades de fomento forestal, non se axustan ós tempos en que o sentido común e
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tamén os especialistas aconsellan facer os labores para os que se sacan estas axudas?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019
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Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/07/2019 12:59:39

Xosé Luis Bará Torres na data 30/07/2019 12:59:51

María Montserrat Prado Cores na data 30/07/2019 13:00:06

Noa Presas Bergantiños na data 30/07/2019 13:00:14

CSV: BOPGDSPG3JrkCM58S3
REXISTRODCeeE7zXy8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Olalla Rodil Fernández na data 30/07/2019 13:00:26

Ana Pontón Mondelo na data 30/07/2019 13:00:39
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, Davide Rodríguez Estévez e
Francisco Casal Vidal, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Mixto, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

A historia contemporánea de Monforte e comarca está ligada ao ferrocarril, sendo
un motor esencial de desenvolvemento económico, pero, nos últimos tempos,
asistimos á degradación dos servizos ferroviarios e do impulso económico
asociado.
Como sinala a Plataforma “Neste Tren Cabemos Tod@s”, “o ferrocarril foi un
instrumento esencial para fixar poboación nesta cidade e elevar a nosa calidade
de vida e é, polo tanto, un factor importante no futuro estratéxico de todo o sur de
Lugo”.

Desapareceron múltiples servizos ferroviarios, tanto de mobilidade de viaxeiras
como de mercadorías, hai unha falta de mantemento da infraestrutura e un
avellentamento do cadro de persoal, así como a súa diminución.

A intención semella clara: desmantelar o servizo ferroviario no sur lucense.

Fronte a isto, dende o Grupo Mixto asumimos as demandas da sociedade
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concienciada coa importancia do carácter social do transporte ferroviario e
trasladamos ás institucións as reivindicacións máis urxentes para Monforte e
comarca de Lemos.
En primeiro lugar, é esencial aumentar o persoal no taller de Renfe de Monforte,
pois hai experiencia e carga de traballo, ata o punto de que hai material que teñen
que enviar a outros talleres por non poder asumilo. O taller garante postos de
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traballo dignos e estables nesta comarca, conta con experiencia e ten garantida a
carga de traballo. Sen embargo, o taller pasou de ter 43 postos de traballo a 13, e
precisa, ademais, un reforzo das instalacións, para evitar ter que reparar máquinas
á intemperie.

Outra reivindicación inmediata debe ser o aumento de frecuencias de trens de
proximidade, esixindo xa a posta en funcionamento dun tren que saia de
Monforte ás 7:15 h para enlazar co Avant que sae para Santiago ás 7:55 h de
Ourense, así como unha ligazón de volta co último Avant que sae de Santiago ás
20:30 h e chega a Ourense ás 21:08 h. Este novo servizo permitiría a mocidade e
ás persoas en xeral estudar ou traballar en Santiago ou Coruña sen ter que vivir
alí, e facilitaría a mobilidade a estas cidades, así como coa de Ourense, dende o
punto de vista do turismo ou as xestións administrativas.

Tamén debe ser prioritaria a mellora da accesibilidade e instalacións da estación
de FFCC de Monforte dende o punto de vista das persoas con mobilidade
reducida e da seguridade. Como sinala a Plataforma en defensa do ferrocarril, “é
inaceptable que, despois dunha reforma na estación de Monforte recrecendo as
plataformas, non se dispuxese a instalación de ascensores entre plataformas que
faciliten o acceso ás persoas usuarias, tanto por comodidade como por
seguridade. Tamén vemos como a luminaria resulta ineficiente e mesmo se
observan danos e desprendementos nas plataformas, estando remocicados hai
relativamente pouco tempo”.
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É intolerable que unha persoa en cadeira de rodas teña que cruzar as vías por
unha rampla inadecuada e con pouca sinalización.
Tamén é esencial a axilidade na execución da supresión dos pasos a nivel na
cidade de Monforte, que conta con ata seis pasos no centro urbano, con alta
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intensidade de tráfico, onde se teñen producido accidentes con resultado de
mortes.

Polo exposto, a deputada e os deputados que subscriben formulan a seguinte
Interpelación:

1.- Vai a Xunta esixir ao Goberno do Estado a execución áxil da supresión dos
pasos a nivel urbanos de Monforte?
2.- Por que estivo pasiva a Xunta durante os Gobernos do PP na reivindicación de
melloras ferroviarias para a cidade de Monforte?
3.- Que actuacións levou a cabo a Xunta de Galicia para defender o taller de
Renfe de Monforte?
4.- Vai a Xunta a mellora das instalacións da estación de FFCC de Monforte e do
taller de Renfe?
5.- Vai a Xunta demandar un incremento de persoal de Renfe e Adif en relación
cos servizos ferroviarios do sur de Lugo?
6.- Coñece a Xunta a reivindicación de máis frecuencias ferroviarias para o sur
de Lugo?
7.- Que opina a Xunta das instalacións da estación de FFCC de Monforte en
relación á accesibilidade e seguridade das persoas usuarias, especialmente das de
mobilidade reducida?
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Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 30/07/2019 13:21:31

Luis Villares Naveira na data 30/07/2019 13:21:41

David Rodríguez Estévez na data 30/07/2019 13:21:53
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Francisco Casal Vidal na data 30/07/2019 13:22:06
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
interpelación.
A historia do Álvaro Cunqueiro é a crónica dunha estafa anunciada. Unha
privatización que supón para as arcas públicas un canon anual que a
Administración debe pagar á empresa concesionaria de máis de 70 millóns de
euros ao ano.
Todo isto, enmarcado nun contexto de incumprimentos por parte da
Concesionaria, que ademais non escatima en pleitear con Administración para
reclamar más cartos.
O negocio resulta redondo para a UTE, que cada ano vai incrementando os seus
beneficios. No 2017, co Hospital funcionando a pleno rendemento, a
Concesionaria Novo Hospital de Vigo rexistrou uns beneficios de máis de 3
millóns de euros, fronte aos máis de 70 que debe desembolsar a Administración,
pola privatización do proxecto, o financiamento e a explotación. Un canon que
terá que pagarse ata o 2035 e que supón o 97% dos ingresos para a concesionaria.
Ante esta situación, o fondo de inversión River Rock, con sede en Luxemburgo,
adquiriu o 16,67%, Concessia, formada por varios bancos por un valor de 20
millóns de euros. Unha operación que pon no tráfico mercantil especulativo,
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unha infraestrutura de vital importancia para a área sanitaria de Vigo.
Por todo o exposto, formulamos a seguinte interpelación:
-

Cal é a información que ten o Goberno respecto a ese fondo de inversión?

-

Foi comunicada esta operación á Administración?
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-

Cales foron os motivos polos que a Xunta de Galicia autorizou a
operación?

-

Considera o Goberno unha situación normal na sanidade pública que unha
infraestrutura sanitaria esencial como o Álvaro Cunqueiro, poda ser
obxecto de venta a un fondo de inversión?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 30/07/2019 13:48:38
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco, Luís Álvarez Martínez e María Luisa Pierres López,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A estrada AC-114, é unha estrada autonómica cunha lonxitude de pouco máis de
600 metros e que comunica a AC-116 co lugar de Baltar no concello de Narón (A
Coruña).
O firme é un dos elementos básicos da seguridade no tráfico, nesta estrada está
moi deteriorado, a pesar dos arranxos puntuais, debido ao tráfico diario que
soporta, esta estrada converteuse na vía principal para a veciñanza do lugar de
Baltar e tamén como ruta de acceso ao Pazo de Baltar.
Este edificio forma parte do patrimonio cultural e etnográfico do concello de
Narón, polo que, é un dos espazos que máis visitas recibe ao largo do ano, tanto
polo seu interese cultural como turístico o que fai que sexa unha estrada cunha
densidade elevada de tráfico e, polo tanto, necesita ser revisada constantemente
para evitar accidentes ou outros contratempos.
Por iso os deputados e a deputada que asinan preguntan:
Ten previsto o Goberno galego arranxar a estrada AC-114 entre Baltar e Narón?
Pazo do Parlamento, 24 de xullo de 2019

CSV: BOPGDSPG3JrkCM58S3
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Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 24/07/2019 13:33:53
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 24/07/2019 13:34:11
María Luisa Pierres López na data 24/07/2019 13:34:23
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Á MESA DO PARLAMENTO
Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, deputadas do Grupo Parlamentario
de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presentan as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Pleno.
Como cada verán, a Consellería de Educación aproveita o remate do curso para
recortar aínda máis os nosos xa malogrados servizos educativos.
No curso 2015-2016 comezou a impartirse no instituto Antón Losada Diéguez da
Estrada un ciclo de grao medio de FP en Emerxencias e Protección Civil, coa
colaboración da Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Deste ciclo, a
actual conselleira de Educación, Carmen Pomar, chegou a dicir que “está a
resultar de utilidade para o conxunto da sociedade galega”. Non obstante, no
pasado mes de xullo pasou a engrosar a funesta listaxe de recortes caniculares
aos que nos ten tristemente acostumados o Goberno de Núñez Feijóo.
A cancelación do ciclo sorprende porque se trataba dun proposta que viña
concitando un éxito notable. A demanda superaba a oferta de maneira clara e
rotunda. Só no último ano, presentáranse 76 aspirantes ás 30 prazas, 46 dos cales
marcaran o FP de Emerxencias como primeira opción de estudos.
Coa supresión do título, a Xunta de Galicia traizoa sen motivo aparente tanto aos
traballadores como ao conxunto dos alumnos e alumnas. Uns e outros terán que
buscar agora, sen apenas tempo, unha alternativa para o vindeiro curso. Segundo
CSV: BOPGDSPG3JrkCM58S3
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o Goberno galego, “o alumnado que solicitou acceder ao ciclo para o próximo
curso entrou no procedemento de admisión coas outras opcións marcadas”, pero
non aclarou aínda que é o que acontece coas 24 persoas que non indicaron
opcións alternativas.
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A Asociación de Técnicos de Emerxencias e Protección Civil, creada polas
primeiras promocións do ciclo de grao medio, denunciaron a eliminación do
título, subliñando a pertinencia da súa formación que noutras comunidades do
Estado se recoñece outorgándolle o rango de ciclo superior e non só de ciclo
medio, como no caso de Galicia.
Así as cousas, cómpre que a Xunta reverta un recorte inxustificado que non só
supón un prexuízo tremendo para o seu alumado e profesorado –vítimas da
improvisación e neglixencia inesgotables do Goberno–, senón que dana ao
conxunto da cidadanía galega ao privala dunha formación imprescindible para
avanzar na mellora da súa seguridade.
Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en Pleno.
 Cales son as razóns que xustifican o peche do primeiro ano de formación
do ciclo de grao medio de FP en Emerxencias e Protección Civil o curso
2019-2020 malia contar cunha demanda que dobra a oferta?

Santiago de Compostela, a 24 de xullo de 2019

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez

CSV: BOPGDSPG3JrkCM58S3
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Deputadas do G. P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 24/07/2019 13:48:03
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Luca Chao Pérez na data 24/07/2019 13:48:37
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O selo pescadeRías é unha marca de calidade creada e rexistrada pola Xunta de
Galicia que acredita que os produtos da pesca artesanal e do marisqueo están
convenientemente identificados, teñen un alto nivel de frescura e comercialízanse por
empresas situadas na nosa Comunidade.
Con este selo os produtos do mar procedentes da frota artesanal poden ser
distinguidos con facilidade no mercado co que se atopa o consumidor a diario. A
certificación ofrece unha garantía de frescura e calidade, de respecto ao medio
ambiente e de aplicación dunhas prácticas hixiénicas e de manipulación adecuadas por
parte das empresas que os puxeron no mercado.
A boa evolución da certificación a través desta marca e calidade non últimos anos é un
exemplo que reflicte o incremento da demanda de alimentos saudables e de produtos
ecolóxicos que acrediten calidade e sustentabilidade.
A propia Consellería do Mar avanzou que entre os obxectivos estratéxicos para esta
nova lexislatura está seguir traballando para que nas grandes cadeas de distribución
sigan estando presentes os produtos galegos identificados como tales.
Sen lugar a dúbidas os nosos peixes e mariscos son unha inmellorable tarxeta de
presentación do mar de Galicia.
En relación con este asunto, os deputados abaixo asinantes, formulan a seguinte
pregunta en Pleno:
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Cal esta a ser a evolución dos produtos certificados baixo o selo de calidade
PescadeRías?
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Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 26/07/2019 11:03:38
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/07/2019 11:04:00
Martín Fernández Prado na data 26/07/2019 11:04:11
Alberto Pazos Couñago na data 26/07/2019 11:04:29
Marta Rodriguez Arias na data 26/07/2019 11:04:42
María Soraya Salorio Porral na data 26/07/2019 11:04:59

CSV: BOPGDSPG3JrkCM58S3
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Daniel Vega Pérez na data 26/07/2019 11:05:09
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado,
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en pleno.
Fai uns meses, representantes do sector dos buques cerqueiros de Galicia sinalaban
que afrontan 2019 coa certeza de que vai ser máis difícil que o 2018 ante a falta de
cotas nalgunhas das súas principais especies: a xarda, que se reduciu nun 20%; a
sardiña, que será, como moito, igual que no 2018; e o cabalón, que cada ano vai a
menos. As dúas especies nas que os cerqueiros teñen as súas esperanzas postas son
o xurelo e a anchoa.
Estes representantes sinalaban, con relación á xarda, que a súa captura vai resultar
anecdótica pola escaseza. No tinxinte á sardiña, manifestaban as súas dúbidas pola
falla de claridade sobre cal será a cota, pero prevese que se manterá en termos do
2018. Alén disto, apuntaba a que, pola contra, o xurelo e a anchoa presentan un mellor
estado, xa que hai máis cantidade dispoñible, aínda que non en todos os caladoiros.
Conscientes de que a Xunta de Galicia defendeu ao sector nas negociacións en
Bruxelas, co obxectivo de mellorar a evolución das cotas de pesca que propoñía a
Comisión Europea, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Como valora a evolución da frota cerqueira galega nos últimos anos?

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2019
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 26/07/2019 11:10:59
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/07/2019 11:11:16

CSV: BOPGDSPG3JrkCM58S3
REXISTRODVhzXeSml0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Martín Fernández Prado na data 26/07/2019 11:11:28
Alberto Pazos Couñago na data 26/07/2019 11:11:43
Marta Rodriguez Arias na data 26/07/2019 11:11:57
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María Soraya Salorio Porral na data 26/07/2019 11:12:13

CSV: BOPGDSPG3JrkCM58S3
REXISTRODVhzXeSml0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 26/07/2019 11:12:23
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A Mesa do Parlamento
Jacobo Moreira Ferro, Guadalupe Murillo Solís, Teresa Egerique Mosquera,
Marián García Míguez, Martín Fernández Prado, Alberto Pazos Couñago, Marta
Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega Pérez, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A Xunta de Galicia, a través de Portos de Galicia está a tramitar un proxecto para o
dragado da canle do río Lérez, en Pontevedra. Trátase dun proxecto que pola súa
dimensión supón o proxecto de dragaxe máis complexo que vai acometer a Xunta de
Galicia. Ademáis resulta ser unha obra de enorme importancia tanto para que as
cofradías poidan recuperar os seus bancos marisqueiros como para a navegación da
ría e o uso das instalacións do Club Naval de Pontevedra.
O proxecto conleva unha complexa tramitación ambiental que a Xunta está a observar
escrupulosamente precisamente porque quere garantir a mínima afección ambiental e
que non supoña prexuízos de ningún tipo para o sector do mar.
Nas últimas semanas se están transmitindo falsas noticias segundo as cales a Xunta
de Galicia autorizou o traslado dos lodos que se retiren desa dragaxe da canle do río
Lérez a Illa de Sálvora para vertelos alí, na ría de Arousa. Os rumores chegan ao punto
de afirmar que xa se están vertendo lodos, algo rotundamente falso porque a dragaxe
nin sequera comezou.
Ao fin de acalar estes rumores interesados que unicamente pretenden xerar alarma e
preocupación no sector, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Pleno:
Cales son as previsións da Xunta de Galicia en relación ao proxecto de dragaxe do río
Lérez en Pontevedra?

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Jacobo Moreira Ferro na data 26/07/2019 11:17:05
María Guadalupe Murillo Solís na data 26/07/2019 11:17:18
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Teresa Egerique Mosquera na data 26/07/2019 11:17:35
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/07/2019 11:17:52
Martín Fernández Prado na data 26/07/2019 11:18:05
Alberto Pazos Couñago na data 26/07/2019 11:18:24
Marta Rodriguez Arias na data 26/07/2019 11:18:38
María Soraya Salorio Porral na data 26/07/2019 11:18:53
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Daniel Vega Pérez na data 26/07/2019 11:19:05
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco e María Carmen Rodríguez Dacosta, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A avespiña do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus), considerada como a peor
praga que afecta aos castiñeiros. Desde que no ano 2014 fora detectada nas
provincias de Lugo e Ourense, os soutos e castiñeiros galegos levan rexistrando
nos últimos anos a presenza da avespiña que a día de hoxe está practicamente
estendida pola nosa xeografía presentando porcentaxes de incidencia cada ano
máis altos ata o punto de constituír a máis seria ameaza para a produción de
castaña.
A Consellería empezou o combate desta nova praga en 2016 coa solta de
Torymus, procedentes de Italia, pero dun xeito experimental, e logo durante os
anos 2017 e 2018, pero sempre en cantidades claramente insuficientes como
para frear a expansión da avespiña que cada ano coloniza máis árbores e que de
non combatela eficazmente ameaza con aniquilar soutos e provocar o colapso da
produción de castaña.
No mes de abril de 2019 comezaba a solta de Torymus e fai uns días que
coñeciamos que a Xunta de Galicia remataba as soltas, cunha cantidade do dobre
de individuos que no ano anterior, para combater a avespiña do castiñeiro.
Ante esta situación o deputado e a deputada que asinan preguntan:

Que medios está a utilizar o Goberno galego para frear a praga da avespiña?
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Pazo do Parlamento, 29 de xullo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 29/07/2019 10:53:13
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María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 29/07/2019 10:53:32
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario Mixto,
ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

En xaneiro de 2019, o Grupo Municipal Por Chantada-CUP deunos conta da
realización de obras no conxunto do mosteiro de San Salvador de Asma, sen
constar que exista licenza municipal nin a pertinente autorización da Consellería
de Cultura para ditas actuacións.

Tal como se observa en imaxes divulgadas pola Candidatura de Unidade Popular
Por Chantada-CUP, téñense realizado actuacións no entorno da adega,
cabaleirizas e entradas do mosteiro, tendo movido terra e introducido pedra do
exterior con maquinaria pesada.

O mosteiro de San Salvador de Asma, en Chantada, é un centro esencial da vida
socioeconómica de Chantada dende mediados do século X. Trátase dunha xoia
do noso Patrimonio, que conta con restos de distintas épocas. Consérvanse
vestixios románicos e un templo tamén do século XII, con restos prerrománicos,
así como partes do s. XV, XVII e XVIII. Asemade, conta cun retábulo
renacentista. A igrexa é visitable, pero o conxunto do mosteiro non, estando en
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mans privadas.

Recentemente, foi declarado BIC, na categoría de monumento, de acordo co
Decreto, de 27 de decembro, polo que se declara ben de interese cultural a
paisaxe cultural da Ribeira Sacra. Dita consideración de BIC “acadará todas as
súas partes integrantes e elementos pertencentes, polo que serán parte do ben
declarado BIC as dependencias ou edificacións anexas que teñan relación cos
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seus valores culturais, en especial as igrexas e capelas, as edificacións
residenciais, as construcións auxiliares de carácter significativo ou funcional e os
muros de peche dos predios inmediatos”.

Ademais de ser afectado por estas actuacións en curso, denunciadas con data de
21 de xaneiro de 2019 por Por Chantada-CUP, o ben tense visto degradado no
pasado ante a pasividade de todas as Administracións públicas encargadas de
velar polo mesmo.

Segundo establece o artigo 39 da Lei de Patrimonio, que regula o réxime de
autorizacións das intervencións nos bens de interese cultural, “ as intervencións
que se pretendan realizar en bens de interese cultural ou catalogados… terán que
ser autorizadas pola consellaría competente”, autorización que terá “carácter
independente de calquera autorización licenza ou trámite previo”.
Asemade, a Consellería de Cultura poderá ordenar “a suspensión de calquera
intervención non autorizada nun ben de interese cultural ou catalogado para o
cumprimento dos fins previstos nesta lei” (lei de Patrimonio).

Segundo establece o artigo 135 da Lei de Patrimonio, que regula a Reparación de
danos:
“1. A resolución que impoña a sanción por infraccións tipificadas nesta lei das
que deriven danos para o patrimonio cultural da Galiza comportará a obriga de
restitución do ben ao seu debido estado, ou da emenda da alteración producida no
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seu contorno de protección, sempre que iso sexa posible. Esta obriga é
imprescritible.
2. O incumprimento desta obriga de reparación de danos ou restitución das
cousas ao seu debido estado facultará a consellaría competente en materia de
patrimonio cultural para actuar de forma subsidiaria realizando as obras por si ou
a través das persoas físicas ou xurídicas que se determinen e á custa do obrigado
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ou obrigada, utilizando, se é o caso, a vía de constrinximento para reintegrarse do
seu custo. O importe dos gastos poderá liquidarse de forma provisional e
realizarse antes da execución, a reserva da liquidación definitiva.”

Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno:

Como casa a promoción da Declaración de BIC da Ribeira Sacra coa
permisividade da Xunta ante a destrución do mosteiro de San Salvador de Asma?

Santiago de Compostela, 29 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 29/07/2019 11:08:48
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Á MESA DO PARLAMENTO
Flora Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, deputadas do grupo
parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento
da Cámara presentan a seguinte PREGUNTA para a súa RESPOSTA ORAL en
Pleno
Recentemente o Goberno Galego ven de destituír ao presidente de Portos de
Galicia e de nomear unha nova responsable para o ente público.
Esta destitución logo de oito anos no cargo, ven a confirmar as nosas denuncias
da errónea deriva na dirección do ente, que lonxe de axudar e beneficiar ao
sector pesqueiro tradicional, dirixía a súa xestión no fomento da utilización
terciara do terreos portuarios ou incluso lúdica, fronte ao impulso dos usos
pesqueiros, provocando enormes deterioros na calidade das infraestruturas
portuarias.
Ademais, non foi quen de arraxar os moitos problemas de seguridade que
amosan os portos de titularidade autonómica, véxase a situación de Malpica,
Laxe ou moitos outros no litoral Galego.
Polo exposto as deputadas asinantes facemos a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno
 Cales foron os motivos da decisión adoptada polo goberno Galego de
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mudar a dirección de portos de Galicia, que obxectivos se marcan coa
nova designación?
Santiago de Compostela, a 29 de xullo de 2019
Asdo.: Flora Miranda Pena
1
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Paula Quinteiro Araújo
Deputadas do G. P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 29/07/2019 12:34:56
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco, María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez,
deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O pasado 2 de xullo a conselleira do Mar acompañada pola patroa maior da
confraría de Ferrol, Isabel Maroño; a directora do Intecmar, Covadonga
Salgado, e o presidente do PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela, cualificou
como «fito histórico», a reapertura ao marisqueo da zona da Gándara.
A zona da Gándara, que desde 1999, tiña a cualificación de zona C para o
marisqueo, pero tralo empeoramento dos resultados microbiolóxicos en 2013
estivo pechada ao marisqueo debido aos elevados índices de contaminación por
bacteria E. Coli. Como consecuencia, resultaba obrigada a depuración da ameixa
nunha batea o que alongaba os prazos para a súa comercialización. Con esta
reapertura redúcese ese prazo.

Por iso o deputado e as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas:

Por que motivo non estaban presentes os representantes de todas as confrarías e
dos concellos da ría de Ferrol?
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Pazo do Parlamento, 30 de xullo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/07/2019 10:19:11
María Dolores Toja Suárez na data 30/07/2019 10:19:28
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Patricia Otero Rodríguez na data 30/07/2019 10:19:46
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Á MESA DO PARLAMENTO
Dona Eva Solla Fernández e Don Antón Sánchez García ao abeiro do artigo 155
do Regulamento do Parlamento, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral
en pleno relativa á cobertura sanitaria no concello de Sada:
Nos últimos anos vimos reiterando as denuncias por falta de cobertura de persoal
sanitario en moito dos centros de saúde espallados pola xeografía galega.
Unha non cobertura que ven derivada por unha banda pola amortización de prazas
nos centros de saúde e PAC de por outra pola non cobertura dunha parte
significativa ds IT, permisos e vacacións do persoal titular.
Esta situación afecta aos dereitos sanitarios ao incrementar a espera media para as
atencións, feito que se ve agravado no caso das urxencias naquelas vilas e cidades
que contan con maior presión poboacional polo turismo nos meses de verán.
Este é o caso de Sada, no que a veciñanza está a sufrir unhas agardas absolutamente
intolerables, chegando a quince días para unha consulta no seu centro de saúde.
Esta situación incrementa máis a afluencia ao punto de atención continuada, xa e
por si con pouco persoal.
Por outra parte, nun concello onde a poboación demandaba un segundo pediatra por
mor do incremento poboacional, o SERGAS deixou ao centro de saúde sen ningún
profesional o pasado 15 de xullo, feito que foi denunciado por parte do Concello e
polo en coñecemento da Consellería de Sanidade.
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Ademais, a ambulancia que opera en Sada resulta escasa para cubrir os traslados
dunha poboación como e a de Bergondo e Sada (a atendida no PAC) en torno aos
22.000 habitantes máis a poboación flotante.
Ante esta situación, preguntamos:
¿Van tomar algunha medida para cubrir as necesidades sanitarias no centro de
saúde e PAC de Sada?
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Compostela, 30 de Xullo de 2019
Asdo. Eva Solla Fernández
Asdo. Antón Sánchez García

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 30/07/2019 11:53:48
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Á Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Sandra Vázquez Domínguez, Encarna Amigo Díaz,
Marián García Míguez, Aurelio Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral e Raquel Arias Rodríguez,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Desde o Grupo Parlamentario Popular cremos que a creación de emprego e a
consolidación do crecemento económico seguen a ser os principais obxectivos desta
lexislatura, logo dos difíciles anos de recesión.
Dentro desta preocupación xenérica, consideramos que as administracións deben estar
especialmente vixiantes e apoiar a contratación en colectivos sensibles como os
parados de longa duración, a xente nova ou as mulleres, que maioritariamente teñen
barreiras de entrada ao mercado laboral máis acusadas.
Por iso, debemos estar pendentes da evolución das taxas de desemprego, ocupación e
afiliacións á Seguridade Social. Sen dúbida, debemos celebrar que Galicia encadee xa
moitos trimestres de evolución favorable dos datos de emprego, pero tamén ser
conscientes das particularidades do mercado laboral galego e as carencias que
presente, para que as actuacións do Goberno sexan o máis axeitadas posible ás
necesidades dos cidadáns.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que valoración fai a Consellería de Economía, Emprego e Industria dos datos que
achega para Galicia a última Enquisa de Poboación Activa?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019
Asinado dixitalmente por:
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2019 12:05:37
Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2019 12:05:56
María Encarnación Amigo Díaz na data 30/07/2019 12:06:13
María Ángeles Garcia Míguez na data 30/07/2019 12:06:32
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Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 30/07/2019 12:06:44
Marta Rodriguez Arias na data 30/07/2019 12:07:01
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 30/07/2019 12:07:17
María Soraya Salorio Porral na data 30/07/2019 12:07:31
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Raquel Arias Rodríguez na data 30/07/2019 12:07:43
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Á Mesa do Parlamento
Moisés Rodríguez Pérez, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo,
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel Tellado Filgueira e
Sandra Vázquez Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.
Fai uns meses, coñeciamos a existencia da chamada Business Factory Auto (BFA), a
aceleradora de proxectos innovadores da automoción de Galicia, operativa ao 100% no
Parque Empresarial de Porto do Molle (Nigrán).
Unha aceleradora de empresas debería contribuír a aspectos de mellora da
competitividade do sector como instrumento de desenvolvemento da innovación e da
creación de novo valor para as empresas. Entendemos que a BFA trata de poñer en
marcha procedementos que transformen ideas en proxectos empresariais de éxito. Así
sumaríase a outras iniciativas como a unidade mixta de innovación de PSA co CTAG
(con proxectos como o Mobile Lab) ou a adaptación á fábrica 4.0,iniciativas que, xunto
cos lanzamentos dos novos vehículos, sumarán unha elevada inversión ata o 2020.
Sabemos que os obxectivos dunha aceleradora de empresas son os de consolidar a
actividade do sector no territorio e polo tanto reter e atraer talento.
Dada a importancia do sector da automoción en Galicia, un sector que supón o 32% da
facturación industrial de toda a Comunidade Autónoma, gustaríanos coñecer en
profundidade algúns asuntos referentes á BFA.
Por todo elo, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que iniciativas se pretenden desenvolver na chamada Business Factory Auto (BFA) de
proxectos innovadores da automoción de Galicia?
Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Moisés Rodríguez Pérez na data 30/07/2019 12:16:56
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Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2019 12:17:11
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2019 12:17:24
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2019 12:17:40
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2019 12:17:57
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2019 12:18:14
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Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2019 12:18:30

168391

A Mesa do Parlamento
José Manuel Rey Varela, Miguel Tellado Filgueira, Diego Calvo Pouso, María
Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo, Moisés Rodríguez Pérez, Marta
Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández e Sandra Vázquez Domínguez,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Plan Ferrol creouse co obxectivo principal de dotar ás comarcas de Ferrol, Eume e
Ortegal das infraestruturas necesarias para o desenvolvemento e diversificación do
tecido industrial, para xerar emprego e converxer cos ritmos de crecemento de outras
zonas de Galicia e de España. O Plan Ferrol creouse co obxectivo principal de dotar ás
comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal das infraestruturas necesarias para o
desenvolvemento e diversificación do tecido industrial, para xerar emprego e converxer
cos ritmos de crecemento de outras zonas de Galicia e de España.
O Plan mantivo unha actualización constante dende a súa creación. Entre 2009 e 2016
as convocatorias de Reindustrialización mobilizaron máis de 375M€ de inversións no
ámbito do Plan Ferrol, chegando a beneficiar a mais de 200 proxectos empresarias que
permitiron consolidar un importante volume de tecido empresarial diversificado,
ampliado e mellorado na súa capacidade produtiva, innovadora e exportadora creando
mais de 800 postos de traballo directos.
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Dende o Goberno de Galicia estase a traballar para consolidar as vantaxes
competitivas da Comarca de Ferrol e das infraestruturas existentes, que favorecen o
entorno empresarial, promovendo o mantemento un marco preferente de apoio, para
impulsar a reindustrialización e o dinamismo económico desta zona, cunha xestión
coordinada a través do Plan Ferrol.

De feito, o Goberno Galego viña traballando nun novo escenario de recuperación
económica na mellora das condicións da Orde de Bases da liña de Reindustrialización,
bases para planificar conxuntamente actuacións no plano autonómico e estatal,
aliñadas coas políticas europeas, que contribúan a alcanzar os obxectivos do programa
de axudas, que no son outros que o desenvolvemento e a consolidación dun tecido
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industrial potente e competitivo, consolidando proxectos xa iniciados e promovendo e
impulsando novos proxectos viables, estratéxicos e complementarios da actividade
existente. aliñadas coas políticas europeas, que contribúan a alcanzar os obxectivos do
programa de axudas, que no son outros que o desenvolvemento e a consolidación dun
tecido industrial potente e competitivo, consolidando proxectos xa iniciados e
promovendo e impulsando novos proxectos viables, estratéxicos e complementarios da
actividade existente.
Unha postura que o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde,
defendeu na Conferencia Sectorial de Industria celebrada o pasado mes de outubro,
demandando un reparto equitativo dos fondos destinados aos programas de
reindustrialización, e a creación dun grupo de traballo para estudar as propostas das
diferentes comunidades autónomas para a nova convocatoria destes apoios.
Sen embargo, o actual Goberno Central decidiu unilateralmente unha nova distribución
dos fondos, e unha nova Orde de bases na que a Comarca de Ferrolterra, e mesmo o
conxunto da comunidade autónoma galega, son grandes prexudicadas, ao eliminar a
convocatoria específica en favor de Ferrol, Eume e Ortegal, así como ao limitar os
fondos do Estado aos que poden acceder os proxectos que se presenten de Galicia.
Por todo isto, os deputados asinantes formulamos a seguinte pregunta en Pleno:

Cales son as informacións das que dispón o Goberno galego sobre o cumprimento por
parte do Goberno central do acordo de negociar coas comunidades autónomas as
bases do programa Reindus para continuar a apostar por un equilibrio territorial e
demográfico que non xere unha fenda entre territorios, e no que ademais se manteña
unha especial atención ás zonas que precisan dun especial impulso para avanzar na
súa industrialización?
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Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019
Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Rey Varela na data 30/07/2019 12:21:00
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2019 12:21:30
Diego Calvo Pouso na data 30/07/2019 12:21:45
Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2019 12:21:57
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2019 12:22:09
Moisés Rodríguez Pérez na data 30/07/2019 12:22:27
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2019 12:22:40
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2019 12:22:56

CSV: BOPGDSPG3JrkCM58S3
REXISTROzsOHpGhy15
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2019 12:23:12
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A Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Domínguez, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo,
Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández e
Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
No programa co que o Partido Popular de Galicia obtivo a confianza maioritaria da
cidadanía galega no ano 2016 recollíase o seguinte compromiso expreso:
“Asesoraremos ás pequenas empresas para implantar nelas unha dinámica e cultura
orientada á innovación. A Axencia Galega de Innovación (GAIN) desenvolverá un
programa orientado ás empresas pequenas que actualmente non acceden ás súas
axudas, para estimular que incorporen a innovación ao seu modelo de negocio”.
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En cumprimento dese mandato electoral, a Consellería de Economía, Emprego e
Industria, a través de Axencia Galega de Innovación (GAIN), publicou a primeiros do
pasado mes de febreiro a segunda convocatoria do programa Innova Peme, que son
axudas dirixidas ás microempresas e pequenas e medianas empresas galegas coa fin
de apoiar o financiamento das actividades integradas en plans de innovación que lles
permitan o fortalecemento naquelas áreas relevantes para a sistematización e
internacionalización dos seus procesos de creación de novos produtos e servicios, así
como de mellora dos seus procesos, na medida que estean aliñados coas prioridades
establecidas na RIS3 para Galicia. En cumprimento dese mandato electoral, a
Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través de Axencia Galega de
Innovación (GAIN), publicou a primeiros do pasado mes de febreiro a segunda
convocatoria do programa Innova Peme, que son axudas dirixidas ás microempresas e
pequenas e medianas empresas galegas coa fin de apoiar o financiamento das
actividades integradas en plans de innovación que lles permitan o fortalecemento
naquelas áreas relevantes para a sistematización e internacionalización dos seus
procesos de creación de novos produtos e servicios, así como de mellora dos seus
procesos, na medida que estean aliñados coas prioridades establecidas na RIS3 para
Galicia.

A través desta convocatoria do programa Innova Peme tense previsto impulsar a
mobilización de máis de 5 millóns de euros en actividades cuxo obxectivo sexa
desenvolver ou fortalecer as capacidades de innovación das empresas galegas cun
menor tamaño. Súmase, deste xeito, ao case medio centenar de pequenas e medianas
empresas apoiadas pola Xunta na anterior convocatoria, que permitiu mobilizar
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investimentos por un valor de 9,5 millóns de euros e a creación ou estabilización de
máis de 260 postos de traballo.
Por todo o anteriormente exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte
pregunta en Pleno:
Que valoración fai o Goberno galego sobre o programa Innova Peme?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019
Asinado dixitalmente por:
Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2019 12:31:16
Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2019 12:31:34
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2019 12:31:46
Moisés Rodríguez Pérez na data 30/07/2019 12:32:00
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2019 12:32:10
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2019 12:32:29
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2019 12:32:47
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A Mesa do Parlamento
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, María Antón Vilasánchez,
Moisés Blanco Paradelo, Moisés Rodríguez Pérez, Miguel Tellado Filgueira e
Sandra Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.
A Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Instituto Enerxético de
Galicia (Inega), vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de axudas á
mobilidade eficiente e sostible correspondente ao programa Moves Galicia. A
Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Instituto Enerxético de
Galicia (Inega), vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de axudas á
mobilidade eficiente e sostible correspondente ao programa Moves Galicia.
Con este programa búscase apoiar a Con este programa búscase apoiar a adquisición
de 500 vehículos eléctricos ou alternativos (gas natural ou gas licuado de petróleo) na
Comunidade, así como a implantación tanto de infraestruturas de recarga, como de
sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas ou plans de transporte aos centros de
traballo. Así pois, poden beneficiarse destas axudas persoas físicas, autónomos,
comunidades de propietarios, persoas xurídicas e o sector público, dependendo do tipo
de actuación.
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Esta iniciativa, que conta cun orzamento de máis de 2,6 millóns de euros, prevé
mobilizar 11 millóns de euros na comunidade, contribuíndo ademais á creación ou
mantemento de arredor de 90 empregos e evitando a emisión á atmosfera máis de
1.100 toneladas de CO2 ao ano, o equivalente á acción de 58.200 árbores.
Desde o Grupo Parlamentario Popular compartimos a conveniencia do programa á
hora de impulsar un modelo de mobilidade baseada en criterios de eficiencia enerxética
e sustentabilidade, no que se fomente o uso de enerxías alternativas. Neste sentido,
precisamente, cómpre recordar que a partida de 45 millóns de euros distribuídos o
pasado mes de marzo entre as comunidades e cidades autónomas foi consignada polo
Goberno de Mariano Rajoy nos Orzamentos Xerais do Estado e 2018.
Sen embargo, entendemos tamén que a día de hoxe o programa resulta insuficiente
debido á situación xerada polo proxecto de Lei de Cambio Climático e Transición
Enerxética presentado polo actual Ministerio para a Transición Ecolóxica e a súa
posición totalmente contraria aos vehículos de gasolina, diésel e incluso híbridos,
establecendo incluso un limiar para a súa prohibición para 2040.
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De feito, esta decisión do actual Goberno ten provocado a alerta dos fabricantes e
comercializadores de vehículos que alertan do severo impacto deste veto sobre o
emprego e a economía. Sirva como exemplo que as ventas de coches en España
acumulan xa sete meses de caída, o maior período desde a crise de 2008. Isto deixa
un primeiro trimestre de 2019 cunha caída do 6,9% respecto ao mesmo período do ano
anterior.
Por todo o anteriormente exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte
pregunta en Pleno:
De que xeito ten adaptado a Xunta de Galicia á nosa Comunidade o Plan Moves?
Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2019 12:36:40
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2019 12:37:00
Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2019 12:37:13
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2019 12:37:25
Moisés Rodríguez Pérez na data 30/07/2019 12:37:40
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2019 12:37:53
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Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2019 12:38:11
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A Mesa do Parlamento
Cristina Romero Fernández, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo,
Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Sandra Vázquez Domínguez, e
Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
O sector artesanal galego está medrando día a día en importancia, non só desde un
punto de vista cultural e tradicional, senón tamén económico. Hoxe traballan máis de
5.000 persoas, vinculadas tanto a obradoiros, como a tendas físicas e tendas en liña,
destacando o feito de que hai máis de 635 obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de
Artesanía de Galicia. O sector artesanal galego está medrando día a día en
importancia, non só desde un punto de vista cultural e tradicional, senón tamén
económico. Hoxe traballan máis de 5.000 persoas, vinculadas tanto a obradoiros, como
a tendas físicas e tendas en liña, destacando o feito de que hai máis de 635 obradoiros
inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.
Desde o Grupo Parlamentario Popular entendemos que a artesanía é unha actividade
con presente e con futuro, que contribúe a difundir a imaxe de Galicia Calidade en todo
o mundo. Ademais está moi vencellada á creación de emprego e oportunidades de
riqueza no conxunto do noso territorio, contando cunha especial presencia no rural.
Desde o Grupo Parlamentario Popular entendemos que a artesanía é unha actividade
con presente e con futuro, que contribúe a difundir a imaxe de Galicia Calidade en todo
o mundo. Ademais está moi vencellada á creación de emprego e oportunidades de
riqueza no conxunto do noso territorio, contando cunha especial presencia no rural.
Por iso, consideramos fundamental o apoio e promoción do sector artesán galego que
a Xunta está a desenvolver, con iniciativas como a organización da terceira edición da
tenda pop up Galicia Sabores e Sabores en Madrid, a XXIX Mostra do Encaixe de
Camariñas ou a mostra de exaltación da artesanía galega que se chama ‘Pensar coas
mans’ na Cidade da Cultura, que tiveron lugar neste mes de abril.
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Para coñecer a repercusión desta e outras actuación, os deputados asinantes formulan
a seguinte pregunta en Pleno:
Cal está a ser a participación e o impacto das iniciativas de Artesanía de Galicia na
posta en valor e proxección internacional do sector artesanal galego?

168399

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019
Asinado dixitalmente por:
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2019 12:39:17
Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2019 12:39:34
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2019 12:39:54
Moisés Rodríguez Pérez na data 30/07/2019 12:40:08
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2019 12:40:19
Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2019 12:40:34
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2019 12:40:54
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A Mesa do Parlamento
María Antón Vilasánchez, Cristina Romero Fernández, Moisés Blanco Paradelo,
Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Sandra Vázquez Domínguez, e
Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
A primeiros deste ano, publicouse que a Xunta impulsaría a mobilización de 32,5
millóns de euros na innovación tecnolóxica e a mellora continua da industria forestal
galega, a través de tres programas de axudas que contan cun orzamento público de
máis de 11 millóns de euros, e dos que se beneficiarán arredor de 130 empresas de
toda a cadea de valor e 1700 persoas, que participarán en actividades formativas e de
divulgación.
Estamos ante unha industria tan tradicional na economía galega como estratéxica,
como pon de manifesto o feito de que dependen dela máis de 70.000 empregos e case
o 1,8% do noso PIB. Así pois, compre impulsar a modernización das 3.000 empresas
que integran o sector para que poidan dar resposta aos retos de futuro, entre eles a
dixitalización e o deseño, e aproveitar as oportunidades que ofrece a transición cara o
modelo de bioeconomía circular.
Por todo o anteriormente exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte
pregunta en Pleno:
Que valoración fai o Goberno galego sobre as axudas para a innovación e a mellora
tecnolóxica das empresas galegas dedicadas á primeira e segunda transformación da
madeira?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Maria Antón Vilasánchez na data 30/07/2019 12:44:27
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2019 12:44:39
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Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2019 12:44:53
Moisés Rodríguez Pérez na data 30/07/2019 12:45:10
Marta Novoa Iglesias na data 30/07/2019 12:45:22
Sandra Vázquez Dominguez na data 30/07/2019 12:45:40
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2019 12:45:55
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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
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno

O 22 de xaneiro de 2019 publícase a Orde de 19 de decembro de 2018 pola
que se establecían as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a
prevención dos danos causados ás fragas por incendios, desastres naturais e
catástrofes, en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020 e que se
convocaban para o ano 2019.
-Establecíase o prazo dun mes para presenta-las solicitudes o que nos
situaba no 23 de febreiro.
-No DOG do 15 de Xullo saen publicadas as axudas que foron
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concedidas.
-A partir de esta data os beneficiarios teñen que enviar, no prazo de
10 días, un documento coas actuacións que pensan levar a cabo.

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

-Os labores non poderán iniciarse mentres os servizos da Consellería
de Medio Rural non informe favorablemente. Non consta prazo algún para a emisión
deste informe.
-Os beneficiarios teñen ata o 31 de Outubro para face-los traballos
aprobados na axuda.
Deste xeito e maneira estamos situados en pleno outono cando o
período máis perigoso de incendios xa pasou, polo menos en teoría.
Os labores de prevención deben ser feitos en tempo, antes da ameaza
dos lumes e antes de se converteren en combustible fácil, nunca se poderán facer
despois do paso do lume.

Por todo isto formúlanse a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
--Cal é a razón pola que os prazos establecidos nas bases reguladoras para a
concesión de subvencións para a prevención dos danos causados ás fragas por
incendios, desastres naturais e catástrofes, en montes veciñais en man común e en
sociedades de fomento forestal, non se axustan ós tempos en que o sentido común e
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tamén os especialistas aconsellan facer os labores para os que se sacan estas axudas?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019

2
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/07/2019 12:57:59

Xosé Luis Bará Torres na data 30/07/2019 12:58:11

María Montserrat Prado Cores na data 30/07/2019 12:58:18

Noa Presas Bergantiños na data 30/07/2019 12:58:30
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Olalla Rodil Fernández na data 30/07/2019 12:58:41

Ana Pontón Mondelo na data 30/07/2019 12:58:51
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, Davide Rodríguez Estévez e
Francisco Casal Vidal, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Mixto, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno.

A historia contemporánea de Monforte e comarca está ligada ao ferrocarril, sendo
un motor esencial de desenvolvemento económico, pero, nos últimos tempos,
asistimos á degradación dos servizos ferroviarios e do impulso económico
asociado.
Como sinala a Plataforma “Neste Tren Cabemos Tod@s”, “o ferrocarril foi un
instrumento esencial para fixar poboación nesta cidade e elevar a nosa calidade
de vida e é, polo tanto, un factor importante no futuro estratéxico de todo o sur de
Lugo”.

Desapareceron múltiples servizos ferroviarios, tanto de mobilidade de viaxeiras
como de mercadorías, hai unha falta de mantemento da infraestrutura e un
avellentamento do cadro de persoal, así como a súa diminución.

A intención semella clara: desmantelar o servizo ferroviario no sur lucense.

Fronte a isto, dende o Grupo Mixto asumimos as demandas da sociedade
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concienciada coa importancia do carácter social do transporte ferroviario e
trasladamos ás institucións as reivindicacións máis urxentes para Monforte e
comarca de Lemos.
En primeiro lugar, é esencial aumentar o persoal no taller de Renfe de Monforte,
pois hai experiencia e carga de traballo, ata o punto de que hai material que teñen
que enviar a outros talleres por non poder asumilo. O taller garante postos de
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traballo dignos e estables nesta comarca, conta con experiencia e ten garantida a
carga de traballo. Sen embargo, o taller pasou de ter 43 postos de traballo a 13, e
precisa, ademais, un reforzo das instalacións, para evitar ter que reparar máquinas
á intemperie.

Outra reivindicación inmediata debe ser o aumento de frecuencias de trens de
proximidade, esixindo xa a posta en funcionamento dun tren que saia de
Monforte ás 7:15 h para enlazar co Avant que sae para Santiago ás 7:55 h de
Ourense, así como unha ligazón de volta co último Avant que sae de Santiago ás
20:30 h e chega a Ourense ás 21:08 h. Este novo servizo permitiría a mocidade e
ás persoas en xeral estudar ou traballar en Santiago ou Coruña sen ter que vivir
alí, e facilitaría a mobilidade a estas cidades, así como coa de Ourense, dende o
punto de vista do turismo ou as xestións administrativas.

Tamén debe ser prioritaria a mellora da accesibilidade e instalacións da estación
de FFCC de Monforte dende o punto de vista das persoas con mobilidade
reducida e da seguridade. Como sinala a Plataforma en defensa do ferrocarril, “é
inaceptable que, despois dunha reforma na estación de Monforte recrecendo as
plataformas, non se dispuxese a instalación de ascensores entre plataformas que
faciliten o acceso ás persoas usuarias, tanto por comodidade como por
seguridade. Tamén vemos como a luminaria resulta ineficiente e mesmo se
observan danos e desprendementos nas plataformas, estando remocicados hai
relativamente pouco tempo”.
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É intolerable que unha persoa en cadeira de rodas teña que cruzar as vías por
unha rampla inadecuada e con pouca sinalización.
Tamén é esencial a axilidade na execución da supresión dos pasos a nivel na
cidade de Monforte, que conta con ata seis pasos no centro urbano, con alta
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intensidade de tráfico, onde se teñen producido accidentes con resultado de
mortes.

Polo exposto, a deputada e os deputados que subscriben formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

Por que estivo pasiva a Xunta durante os Gobernos do PP na reivindicación de
melloras ferroviarias para a cidade de Monforte?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 30/07/2019 13:20:12
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Luis Villares Naveira na data 30/07/2019 13:20:27

David Rodríguez Estévez na data 30/07/2019 13:20:39

Francisco Casal Vidal na data 30/07/2019 13:20:59
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en pleno.
A historia do Álvaro Cunqueiro é a crónica dunha estafa anunciada. Unha
privatización que supón para as arcas públicas un canon anual que a
Administración debe pagar á empresa concesionaria de máis de 70 millóns de
euros ao ano.
Todo isto, enmarcado nun contexto de incumprimentos por parte da
Concesionaria, que ademais non escatima en pleitear con Administración para
reclamar más cartos.
O negocio resulta redondo para a UTE, que cada ano vai incrementando os seus
beneficios. No 2017, co Hospital funcionando a pleno rendemento, a
Concesionaria Novo Hospital de Vigo rexistrou uns beneficios de máis de 3
millóns de euros, fronte aos máis de 70 que debe desembolsar a Administración,
pola privatización do proxecto, o financiamento e a explotación. Un canon que
terá que pagarse ata o 2035 e que supón o 97% dos ingresos para a concesionaria.
Ante esta situación, o fondo de inversión River Rock, con sede en Luxemburgo,
adquiriu o 16,67%, Concessia, formada por varios bancos por un valor de 20
millóns de euros. Unha operación que pon no tráfico mercantil especulativo,
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unha infraestrutura de vital importancia para a área sanitaria de Vigo.
Por todo o exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
pleno.
-

Foi comunicada esta operación á Administración?

168409

Santiago de Compostela, a 30 de xullo de 2019
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G. P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 30/07/2019 13:48:03
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, de putada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en pleno.
A historia do Álvaro Cunqueiro é a crónica dunha estafa anunciada. Unha
privatización que supón para as arcas públicas un canon anual que a
Administración debe pagar á empresa concesionaria de máis de 70 millóns de
euros ao ano.
Todo isto, enmarcado nun contexto de incumprimentos por parte da
Concesionaria, que ademais non escatima en pleitear con Administración para
reclamar más cartos.
O negocio resulta redondo para a UTE, que cada ano vai incrementando os seus
beneficios. No 2017, co Hospital funcionando a pleno rendemento, a
Concesionaria Novo Hospital de Vigo rexistrou uns beneficios de máis de 3
millóns de euros, fronte aos máis de 70 que debe desembolsar a Administración,
pola privatización do proxecto, o financiamento e a explotación. Un canon que
terá que pagarse ata o 2035 e que supón o 97% dos ingresos para a concesionaria.
Ante esta situación, o fondo de inversión River Rock, con sede en Luxemburgo,
adquiriu o 16,67%, Concessia, formada por varios bancos por un valor de 20
millóns de euros. Unha operación que pon no tráfico mercantil especulativo,
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unha infraestrutura de vital importancia para a área sanitaria de Vigo.
Por todo o exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
pleno:
-

Cal é a información que ten o Goberno respecto a ese fondo de inversión?

168411

Santiago de Compostela, a 30 de xullo de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 30/07/2019 13:34:54
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