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1.1.2. Propostas de normas
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ı 40693 (10/PNL-000012)

Comisión Promotora
Proposición non de lei de iniciativa popular sobre o recoñecemento e regulación polo Goberno galego da ﬁgura da enfermaría escolar e o impulso dun acordo entre as consellarías con competencias
en materia de educación e sanidade para a dotación dunha praza aos centros públicos e privados
concertados de ensino
173581

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

ı 54525 (10/INT-001823)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa actividade agraria baixo cuberta

ı 54799 (10/INT-001824)

173586

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa
Sobre a política do Goberno galego en relación co funcionamento dos entes instrumentais autonómicos
173589

ı 54836 (10/INT-001825)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación cos contratos de crédito inmobiliario
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ı 54838 (10/INT-001826)

173591

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación cos procesos de deslocalización de Galicia de postos
de traballo
173594

ı 54862 (10/INT-001827)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a política do Goberno galego en relación co servizo de transporte sanitario urxente terrestre
173596

173554
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ı 54864 (10/INT-001828)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a política do Goberno galego en relación co servizo de transporte sanitario urxente terrestre
173598

ı 54939 (10/INT-001830)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación cos efectos do cambio climático

ı 54973 (10/INT-001831)

173600

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa linguaxe sexista contida na lexislación autonómica vixente
173604

ı 54984 (10/INT-001832)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a política do Goberno galego en relación coa adxudicación de prazas correspondentes á especialidade de Lingua Francesa
173607

ı 54989 (10/INT-001833)

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

ı 54999 (10/INT-001834)

173609

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa desaceleración da economía de Galicia 173613

ı 55010 (10/INT-001835)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a política do Goberno galego en relación coa contaminación do aire
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ı 55015 (10/INT-001836)

173615

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co patrimonio público adquirido de xeito irregular
ou ilícito durante a ditadura franquista
173619

ı 55047 (10/INT-001837)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

173555
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Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa
Sobre a política do Goberno galego en materia de emprego

173622

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa
Sobre a política do Goberno galego en materia de captación de investimentos

173625

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a política do Goberno galego en relación co proceso de desertiﬁcación do solo

173627

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa problemática do xabaril

173630

ı 55052 (10/INT-001838)
ı 55073 (10/INT-001839)
ı 55112 (10/INT-001840)
ı 55132 (10/INT-001841)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa situación laboral nos centros residenciais
173635

ı 55150 (10/INT-001842)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca
Sobre a situación do sector industrial galego

ı 55169 (10/INT-001843)

173641

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación cos falsos autónomos no mercado de traballo e a
denominada economía das plataformas
173643

ı 55174 (10/INT-001844)
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Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación coa precariedade no mercado de traballo 173645

ı 55178 (10/INT-001845)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa crise climática

ı 55190 (10/INT-001846)

173647

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

173556
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Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de recursos hídricos

ı 55204 (10/INT-001847)

173652

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co sistema de préstamo de libros de texto 173656

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

ı 54498 (10/POP-006483)

Grupo Parlamentario Mixto
Casal Vidal, Francisco
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, na actualidade, dalgún estudo xurídico en profundidade que concrete os períodos de caducidade das concesións de aproveitamentos hidroeléctricos
en todos os encoros de Galicia, así como calquera condicionante que puidera afectalos 173659

ı 54499 (10/POP-006484)

Grupo Parlamentario Mixto
Casal Vidal, Francisco
Sobre as xestións levadas a cabo pola Xunta de Galicia diante de Abanca e o posible investidor,
desde a apertura do prazo establecido pola xuíza responsable do concurso de acredores de Isowat,
para buscar solucións
173662

ı 54502 (10/POP-006485)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as modiﬁcacións que vai implementar a Xunta de Galicia no servizo de atención temperá da
provincia de Lugo
173664

ı 54513 (10/POP-006486)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre o estado de tramitación do novo contrato de servizo para a aplicación do programa de inspección en pontes e obras de paso que vén desenvolvendo a Xunta de Galicia nas estradas autonómicas
173667
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ı 54526 (10/POP-006487)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego en relación coa problemática especíﬁca da actividade
agraria baixo cuberta e cos impedimentos legais existentes para o seu desenvolvemento 173669

ı 54529 (10/POP-006488)

Grupo Parlamentario de En Marea

173557
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Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do posible impacto para a saúde da evolución que
presentan os datos referidos a determinadas listas de agarda no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
173672

ı 54530 (10/POP-006489)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para mellorar os datos referidos a determinadas
listas de agarda no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
173674

ı 54536 (10/POP-006490)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para mellorar os protocolos de comunicación e
coordinación entre as diferentes administracións públicas nos casos de maltrato de menores
173676

ı 54800 (10/POP-006491)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da aplicación con dilixencia das recomendacións
reﬂectidas polo Consello de Contas no seu Informe económico-ﬁnanceiro das entidades instrumentais autonómicas correspondente ao exercicio 2017
173678

ı 54808 (10/POP-006492)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación coas deﬁciencias
denunciadas polos propietarios nas vivendas de protección autonómica situadas no Ediﬁcio Isla
Esmeralda, en Noia
173679

ı 54812 (10/POP-006493)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da carencia, no polígono industrial de Melide, dunha
estación depuradora de augas residuais e das súas verteduras directas aos ríos Furelos e Ulla
173681
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ı 54819 (10/POP-006494)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as razóns do cambio de criterio pola nova Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias en relación co proxecto de explotación mineira promovido por ERIMSA nos concellos de Frades e Mesía
173684

ı 54830 (10/POP-006495)

Grupo Parlamentario de En Marea

173558
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Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar a deslocalización de Galicia de postos
de traballo de R e das empresas auxiliares
173687

ı 54834 (10/POP-006496)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da demora da publicación, na páxina web do Instituto
Galego de Consumo, da normativa vixente en materia de préstamos hipotecarios
173689

ı 54841 (10/POP-006497)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar a deslocalización de Galicia de servizos
da empresa R
173692

ı 54860 (10/POP-006498)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da rectiﬁcación da súa política de recortes no transporte sanitario urxente de Foz
173694

ı 54895 (10/POP-006499)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego do desenvolvemento da campaña titulada Non sexas pirata! Á praia vénse gozar, non saquear, durante o verán de 2019
173696

ı 54902 (10/POP-006500)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os resultados acadados polo Servizo de Gardacostas na loita contra o furtivismo, no que
atinxe ao levantamento de nasas durante o verán de 2019
173698

ı 54904 (10/POP-006501)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os resultados acadados polo Servizo de Gardacostas, no primeiro semestre de 2019, na loita
contra o furtivismo
173700

ı 54906 (10/POP-006502)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego da aplicación, no Parque Nacional Marítimo Terrestre
das Illas Atlánticas, do Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia 2016-2020
173702

173559
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ı 54908 (10/POP-006503)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego da evolución que rexistra a aprobación, nos concellos
costeiros de Galicia, dos plans locais de loita contra a contaminación mariña accidental 173704

ı 54910 (10/POP-006504)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os resultados acadados na última convocatoria de axudas de apoio ao sector acuícola en
xeral e ao sector miticultor en particular
173706

ı 54912 (10/POP-006505)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os resultados acadados na última convocatoria de axudas para a mellora da eﬁciencia enerxética nas lonxas
173709

ı 54914 (10/POP-006506)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os resultados acadados na última convocatoria de axudas para a mellora da xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas
173711

ı 54916 (10/POP-006507)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rey Varela, José Manuel e 7 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego da evolución que rexistra nos últimos anos a mellora
das zonas produtivas que conforman a ría de Ferrol
173713

ı 54918 (10/POP-006508)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo Portos de Galicia para mellorar a seguridade no porto
de Malpica
173715
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ı 54920 (10/POP-006509)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as conclusións extraídas do informe xurídico encargado pola Xunta de Galicia en relación
cos bloqueos que padecen o transporte de produtos frescos da pesca a España e o avituallamento
para os buques españois na zona situada entre as fronteiras de Marrocos e Mauritania 173717

ı 54922 (10/POP-006510)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis

173560
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto da previsión temporal e do proxecto de dragaxe
do porto de Laxe
173719

ı 54924 (10/POP-006511)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego da xestión do xurelo ao longo de 2019

ı 54936 (10/POP-006512)

173721

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar en Galicia os efectos da crise climática
173723

ı 54983 (10/POP-006513)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a posible adxudicación na actualidade a outras especialidades, como destinos provisionais,
de prazas que corresponden por catálogo á especialidade de Lingua Francesa
173727

ı 54991 (10/POP-006514)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o total cumprimento da lexislación vixente
en materia de violencia de xénero
173729

ı 54996 (10/POP-006515)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para incentivar o crecemento da economía
galega
173732

ı 55001 (10/POP-006516)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos fondos asignados á liña de axudas á acuicultura
convocadas para o ano 2019
173734
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ı 55003 (10/POP-006517)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa pesqueira da sardiña

ı 55005 (10/POP-006518)

173736

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis

173561

X lexislatura. Número 528. 11 de setembro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre a oferta formativa para o curso actual dos centros educativos da Consellería do Mar nos que
se imparte formación integral nas diferentes especialidades de mecánica naval, pesca e transporte
marítimo
173738

ı 55012 (10/POP-006520)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para reducir os niveis de contaminación do aire, e, polo tanto, a mortalidade que ten causado
173740

ı 55020 (10/POP-006521)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do encargo a unha comisión independente dun
informe en relación cos bens públicos espoliados durante a ditadura franquista
173744

ı 55028 (10/POP-006522)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación respecto das consecuencias para a
saúde humana e o medio natural da contaminación xerada polas centrais térmicas das Pontes e
de Meirama e a reﬁnaría de Repsol na Coruña
173747

ı 55040 (10/POP-006523)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número de asistencias a emerxencias levadas a cabo polo Servizo de Gardacostas de Galicia
no último ano en materia de salvamento marítimo
173749

ı 55041 (10/POP-006524)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as razóns da demora do Instituto Galego de Vivenda e Solo na execución das actuacións necesarias para solucionar o estado de abandono no que se atopan tres vivendas da súa titularidade
no concello de Viveiro
173751
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ı 55048 (10/POP-006525)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da rectiﬁcación das políticas de emprego para
darlle unha oportunidade á mocidade
173754

ı 55053 (10/POP-006526)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa

173562
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Sobre as intencións do Goberno galego respecto da rectiﬁcación das políticas de captación de investimentos
173756

ı 55056 (10/POP-006527)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Consellería do Mar para afrontar o impacto da posible
saída do Reino Unido da Unión Europea
173758

ı 55078 (10/POP-006528)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para loitar contra o avance da desertiﬁcación
do solo
173760

ı 55089 (10/POP-006529)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da xestión dos portos de Vigo e Vilagarcía de Arousa
en relación coa visita do barco Rainbow Warrior, de Greenpeace
173762

ı 55090 (10/POP-006530)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización de novas verteduras a só dúas millas
da franxa de protección da illa de Sálvora, na ría de Arousa
173765

ı 54945 (10/POP-006531)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns do nivel de crecemento que presenta a economía de Galicia, tanto en taxas trimestrais como anuais, en relación coa media do Estado no segundo trimestre de 2019
173767

ı 54974 (10/POP-006532)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o prazo estimado polo Goberno galego para a revisión e corrección da linguaxe sexista contida na lexislación autonómica vixente
173769
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ı 55097 (10/POP-006533)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as principais novidades incorporadas no proceso de actualización do Plan territorial por contaminación mariña accidental de Galicia
173772

ı 55108 (10/POP-006535)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

173563
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Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o mantemento polo Goberno galego, na actualidade, do compromiso de creación do Museo
da Romanización de Galicia no cuartel de San Fernando, de Lugo
173774

ı 55116 (10/POP-006536)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa problemática do xabaril

ı 55123 (10/POP-006537)

173776

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a eventual valoración polo Goberno galego da posibilidade de impulsar unha campaña con
métodos non letais para o control da fauna silvestre
173781

ı 55126 (10/POP-006538)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non planiﬁcar o inicio das obras de reforma do IES Ramón
Cabanillas, de Cambados, xusto ao remate do período lectivo
173785

ı 55136 (10/POP-006539)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do dimensionamento preciso dos cadros de persoal dos centros residenciais dependentes da Consellería de Política Social
173788

ı 55142 (10/POP-006540)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do cumprimento dos seus compromisos coa cidade de Lugo en relación coa creación do Museo da Romanización de Galicia no ediﬁcio do antigo
Cuartel de San Fernando
173794
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ı 55149 (10/POP-006541)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para defender os dereitos lingüísticos das persoas galegas no Certame Universitario Arquímedes
173798

ı 55153 (10/POP-006542)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para salvagardar os postos de traballo e actividade industrial da planta de Alcoa en San Cibrao
173802
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ı 55172 (10/POP-006543)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún estudo en relación cos falsos autónomos no mercado de traballo
173804

ı 55173 (10/POP-006544)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas levadas a cabo polo Goberno galego para a persecución da fraude na ﬁgura dos
falsos autónomos no mercado de traballo
173806

ı 55176 (10/POP-006545)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas levadas a cabo polo Goberno galego para frear a precariedade do mercado de
traballo
173808

ı 55177 (10/POP-006546)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai aplicar o Goberno galego para dotar de máis estabilidade o emprego en
Galicia
173810

ı 55181 (10/POP-006547)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre opinión do Goberno galego respecto da necesidade de crear un gabinete de crise contra a
emerxencia climática e unha axencia galega para o clima e a meteoroloxía
173812

ı 55185 (10/POP-006548)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á dotación ao Concello da Rúa dunha motobomba
para a extinción dos lumes coas características solicitadas por este
173816
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ı 55187 (10/POP-006549)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre o balance e perspectivas da Xunta de Galicia respecto da especialización dos campus universitarios
173819

ı 55193 (10/POP-006550)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das medidas referidas ao ciclo da
auga inseridas na normativa legal vixente
173822

ı 55201 (10/POP-006551)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento do Plan de ﬁnanciamento
do Sistema Universitario de Galicia 2016-2020
173825

ı 55207 (10/POP-006552)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da recuperación do programa de préstamo universal de libros de texto
173827

ı 55211 (10/POP-006553)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a posición e as medidas previstas pola Consellería do Medio Rural para defender o sector
lácteo e cárnico de Galicia ante o impacto da normativa europea referida ás emisións de amoníaco
á atmosfera ocasionadas polos zurros procedentes das explotacións gandeiras e a aplicación destes
nos solos
173830

ı 55216 (10/POP-006554)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as liñas de traballo do Goberno galego para impulsar e consolidar a investigación universitaria en Galicia
173835

ı 55222 (10/POP-006555)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego ao respecto das centrais hidráulicas cuxa
concesión xa se atopa caducada
173837
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 9 de setembro de 2019, adoptou o seguinte acordo:

Coñecemento das sinaturas, admisión, publicación e prazo de asunción

- 40693 (10/PNL-000012)
Comisión Promotora
Proposición non de lei de iniciativa popular sobre o recoñecemento e regulación polo Goberno galego da ﬁgura da enfermaría escolar e o impulso dun acordo entre as consellarías con competencias
en materia de educación e sanidade para a dotación dunha praza aos centros públicos e privados
concertados de ensino
BOPG nº 390, do 28.11.2018
A Mesa toma coñecemento do escrito da Xunta Electoral de Galicia (doc. núm. 55308), polo que
comunica a acreditación das sinaturas válidas en relación coa proposición non de lei de iniciativa
popular sobre o recoñecemento e regulación polo goberno galego da ﬁgura da enfermaría escolar
e o impulso dun acordo entre as consellarías con competencias en materia de educación e sanidade
para a dotación dunha praza aos centros púbicos e privados concertados de ensino (doc. núm.
40693, 09/PNL-000012) e acorda:
1º. Admitir a trámite a devandita proposición non de lei.
2º. Publicar este acordo e o texto da proposición non de lei no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
Verificación:
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3º. De conformidade co previsto no Regulamento do Parlamento e no artigo 16 apartados segundo
e terceiro da Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no
Parlamento de Galicia, os grupos parlamentarios poden asumir como propias e convertelas en proposicións non de lei en pleno ou en comisión no prazo de 15 días hábiles, incluídos os sábados, a
partir do día seguinte á publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. Así, a través do rexistro electrónico, aberto as 24 horas do día, poderá producirse a asunción dende as 00.00 horas
de inicio do día seguinte á publicación no Boletín Oﬁcial da Cámara. Tal e como prevé o artigo citado,
de seren varios os grupos parlamentarios que manifesten a súa asunción, será asignada a proposición non de lei ao primeiro que o solicite.
4º. Notiﬁcar este acordo aos grupos parlamentarios, á Comisión Promotora e á Xunta Electoral de
Galicia.
Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 9 de setembro de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 54525 (10/INT-001823)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa actividade agraria baixo cuberta
- 54799 (10/INT-001824)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa
Sobre a política do Goberno galego en relación co funcionamento dos entes instrumentais autonómicos
- 54836 (10/INT-001825)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación cos contratos de crédito inmobiliario
- 54838 (10/INT-001826)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación cos procesos de deslocalización de Galicia de postos
de traballo
- 54862 (10/INT-001827)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a política do Goberno galego en relación co servizo de transporte sanitario urxente terrestre
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- 54864 (10/INT-001828)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a política do Goberno galego en relación co servizo de transporte sanitario urxente terrestre
- 54939 (10/INT-001830)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación cos efectos do cambio climático
- 54973 (10/INT-001831)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
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Sobre a política do Goberno galego en relación coa linguaxe sexista contida na lexislación autonómica vixente
- 54984 (10/INT-001832)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a política do Goberno galego en relación coa adxudicación de prazas correspondentes á especialidade de Lingua Francesa
- 54989 (10/INT-001833)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa violencia de xénero
- 54999 (10/INT-001834)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa desaceleración da economía de Galicia
- 55010 (10/INT-001835)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a política do Goberno galego en relación coa contaminación do aire
- 55015 (10/INT-001836)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co patrimonio público adquirido de xeito irregular
ou ilícito durante a ditadura franquista
- 55047 (10/INT-001837)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa
Sobre a política do Goberno galego en materia de emprego
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- 55052 (10/INT-001838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa
Sobre a política do Goberno galego en materia de captación de investimentos
- 55073 (10/INT-001839)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a política do Goberno galego en relación co proceso de desertiﬁcación do solo
- 55112 (10/INT-001840)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa problemática do xabaril
- 55132 (10/INT-001841)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa situación laboral nos centros residenciais
- 55150 (10/INT-001842)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca
Sobre a situación do sector industrial galego
- 55169 (10/INT-001843)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación cos falsos autónomos no mercado de traballo e a
denominada economía das plataformas
- 55174 (10/INT-001844)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación coa precariedade no mercado de traballo
- 55178 (10/INT-001845)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa crise climática
- 55190 (10/INT-001846)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de recursos hídricos
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- 55204 (10/INT-001847)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co sistema de préstamo de libros de texto

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

Admisión a trámite e publicación
- 54498 (10/POP-006483)
Grupo Parlamentario Mixto
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Casal Vidal, Francisco
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, na actualidade, dalgún estudo xurídico en profundidade que concrete os períodos de caducidade das concesións de aproveitamentos hidroeléctricos
en todos os encoros de Galicia, así como calquera condicionante que puidera afectalos
- 54499 (10/POP-006484)
Grupo Parlamentario Mixto
Casal Vidal, Francisco
Sobre as xestións levadas a cabo pola Xunta de Galicia diante de Abanca e o posible investidor,
desde a apertura do prazo establecido pola xuíza responsable do concurso de acredores de Isowat,
para buscar solucións
- 54502 (10/POP-006485)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as modiﬁcacións que vai implementar a Xunta de Galicia no servizo de atención temperá da
provincia de Lugo
- 54513 (10/POP-006486)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre o estado de tramitación do novo contrato de servizo para a aplicación do programa de inspección en pontes e obras de paso que vén desenvolvendo a Xunta de Galicia nas estradas autonómicas
- 54526 (10/POP-006487)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego en relación coa problemática especíﬁca da actividade
agraria baixo cuberta e cos impedimentos legais existentes para o seu desenvolvemento
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- 54529 (10/POP-006488)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do posible impacto para a saúde da evolución que
presentan os datos referidos a determinadas listas de agarda no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
- 54530 (10/POP-006489)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para mellorar os datos referidos a determinadas
listas de agarda no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
- 54536 (10/POP-006490)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para mellorar os protocolos de comunicación e
coordinación entre as diferentes administracións públicas nos casos de maltrato de menores
- 54800 (10/POP-006491)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da aplicación con dilixencia das recomendacións
reﬂectidas polo Consello de Contas no seu Informe económico-ﬁnanceiro das entidades instrumentais autonómicas correspondente ao exercicio 2017
- 54808 (10/POP-006492)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación coas deﬁciencias
denunciadas polos propietarios nas vivendas de protección autonómica situadas no Ediﬁcio Isla
Esmeralda, en Noia
- 54812 (10/POP-006493)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da carencia, no polígono industrial de Melide, dunha
estación depuradora de augas residuais e das súas verteduras directas aos ríos Furelos e Ulla
- 54819 (10/POP-006494)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as razóns do cambio de criterio pola nova Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias en relación co proxecto de explotación mineira promovido por ERIMSA nos concellos de Frades e Mesía
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- 54830 (10/POP-006495)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar a deslocalización de Galicia de postos
de traballo de R e das empresas auxiliares
- 54834 (10/POP-006496)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da demora da publicación, na páxina web do Instituto
Galego de Consumo, da normativa vixente en materia de préstamos hipotecarios
- 54841 (10/POP-006497)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar a deslocalización de Galicia de servizos
da empresa R
- 54860 (10/POP-006498)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da rectiﬁcación da súa política de recortes no transporte sanitario urxente de Foz
- 54895 (10/POP-006499)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego do desenvolvemento da campaña titulada Non sexas pirata! Á praia vénse gozar, non saquear, durante o verán de 2019
- 54902 (10/POP-006500)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os resultados acadados polo Servizo de Gardacostas na loita contra o furtivismo, no que
atinxe ao levantamento de nasas durante o verán de 2019
- 54904 (10/POP-006501)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os resultados acadados polo Servizo de Gardacostas, no primeiro semestre de 2019, na loita
contra o furtivismo
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- 54906 (10/POP-006502)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego da aplicación, no Parque Nacional Marítimo Terrestre
das Illas Atlánticas, do Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia 2016-2020
- 54908 (10/POP-006503)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego da evolución que rexistra a aprobación, nos concellos
costeiros de Galicia, dos plans locais de loita contra a contaminación mariña accidental
- 54910 (10/POP-006504)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os resultados acadados na última convocatoria de axudas de apoio ao sector acuícola en
xeral e ao sector miticultor en particular
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- 54912 (10/POP-006505)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os resultados acadados na última convocatoria de axudas para a mellora da eﬁciencia enerxética nas lonxas
- 54914 (10/POP-006506)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os resultados acadados na última convocatoria de axudas para a mellora da xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas
- 54916 (10/POP-006507)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rey Varela, José Manuel e 7 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego da evolución que rexistra nos últimos anos a mellora
das zonas produtivas que conforman a ría de Ferrol
- 54918 (10/POP-006508)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo Portos de Galicia para mellorar a seguridade no porto
de Malpica
- 54920 (10/POP-006509)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as conclusións extraídas do informe xurídico encargado pola Xunta de Galicia en relación
cos bloqueos que padecen o transporte de produtos frescos da pesca a España e o avituallamento
para os buques españois na zona situada entre as fronteiras de Marrocos e Mauritania
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- 54922 (10/POP-006510)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da previsión temporal e do proxecto de dragaxe
do porto de Laxe
- 54924 (10/POP-006511)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego da xestión do xurelo ao longo de 2019
- 54936 (10/POP-006512)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar en Galicia os efectos da crise climática
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- 54983 (10/POP-006513)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a posible adxudicación na actualidade a outras especialidades, como destinos provisionais,
de prazas que corresponden por catálogo á especialidade de Lingua Francesa
- 54991 (10/POP-006514)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o total cumprimento da lexislación vixente
en materia de violencia de xénero
- 54996 (10/POP-006515)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para incentivar o crecemento da economía
galega
- 55001 (10/POP-006516)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos fondos asignados á liña de axudas á acuicultura
convocadas para o ano 2019
- 55003 (10/POP-006517)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa pesqueira da sardiña
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- 55005 (10/POP-006518)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a oferta formativa para o curso actual dos centros educativos da Consellería do Mar nos que
se imparte formación integral nas diferentes especialidades de mecánica naval, pesca e transporte
marítimo
- 55012 (10/POP-006520)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para reducir os niveis de contaminación do aire, e, polo tanto, a mortalidade que ten causado
- 55020 (10/POP-006521)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do encargo a unha comisión independente dun
informe en relación cos bens públicos espoliados durante a ditadura franquista
- 55028 (10/POP-006522)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación respecto das consecuencias para a
saúde humana e o medio natural da contaminación xerada polas centrais térmicas das Pontes e
de Meirama e a reﬁnaría de Repsol na Coruña
- 55040 (10/POP-006523)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número de asistencias a emerxencias levadas a cabo polo Servizo de Gardacostas de Galicia
no último ano en materia de salvamento marítimo
- 55041 (10/POP-006524)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as razóns da demora do Instituto Galego de Vivenda e Solo na execución das actuacións necesarias para solucionar o estado de abandono no que se atopan tres vivendas da súa titularidade
no concello de Viveiro
- 55048 (10/POP-006525)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da rectiﬁcación das políticas de emprego para
darlle unha oportunidade á mocidade
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- 55053 (10/POP-006526)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Porritt Lueiro, María Teresa
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da rectiﬁcación das políticas de captación de investimentos
- 55056 (10/POP-006527)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Consellería do Mar para afrontar o impacto da posible
saída do Reino Unido da Unión Europea
- 55078 (10/POP-006528)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para loitar contra o avance da desertiﬁcación
do solo
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- 55089 (10/POP-006529)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da xestión dos portos de Vigo e Vilagarcía de Arousa
en relación coa visita do barco Rainbow Warrior, de Greenpeace
- 55090 (10/POP-006530)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización de novas verteduras a só dúas millas
da franxa de protección da illa de Sálvora, na ría de Arousa
- 54945 (10/POP-006531)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as razóns do nivel de crecemento que presenta a economía de Galicia, tanto en taxas trimestrais como anuais, en relación coa media do Estado no segundo trimestre de 2019
- 54974 (10/POP-006532)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o prazo estimado polo Goberno galego para a revisión e corrección da linguaxe sexista contida na lexislación autonómica vixente
- 55097 (10/POP-006533)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as principais novidades incorporadas no proceso de actualización do Plan territorial por contaminación mariña accidental de Galicia
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- 55108 (10/POP-006535)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o mantemento polo Goberno galego, na actualidade, do compromiso de creación do Museo
da Romanización de Galicia no cuartel de San Fernando, de Lugo
- 55116 (10/POP-006536)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa problemática do xabaril
- 55123 (10/POP-006537)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a eventual valoración polo Goberno galego da posibilidade de impulsar unha campaña con
métodos non letais para o control da fauna silvestre
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- 55126 (10/POP-006538)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non planiﬁcar o inicio das obras de reforma do IES Ramón
Cabanillas, de Cambados, xusto ao remate do período lectivo
- 55136 (10/POP-006539)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do dimensionamento preciso dos cadros de persoal dos centros residenciais dependentes da Consellería de Política Social
- 55142 (10/POP-006540)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do cumprimento dos seus compromisos coa cidade de Lugo en relación coa creación do Museo da Romanización de Galicia no ediﬁcio do antigo
Cuartel de San Fernando
- 55149 (10/POP-006541)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para defender os dereitos lingüísticos das persoas galegas no Certame Universitario Arquímedes
- 55153 (10/POP-006542)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para salvagardar os postos de traballo e actividade industrial da planta de Alcoa en San Cibrao
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- 55172 (10/POP-006543)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún estudo en relación cos falsos autónomos no mercado de traballo
- 55173 (10/POP-006544)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas levadas a cabo polo Goberno galego para a persecución da fraude na ﬁgura dos
falsos autónomos no mercado de traballo
- 55176 (10/POP-006545)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
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Sobre as medidas levadas a cabo polo Goberno galego para frear a precariedade do mercado de
traballo
- 55177 (10/POP-006546)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai aplicar o Goberno galego para dotar de máis estabilidade o emprego
en Galicia
- 55181 (10/POP-006547)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre opinión do Goberno galego respecto da necesidade de crear un gabinete de crise contra a
emerxencia climática e unha axencia galega para o clima e a meteoroloxía
- 55185 (10/POP-006548)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á dotación ao Concello da Rúa dunha motobomba
para a extinción dos lumes coas características solicitadas por este
- 55187 (10/POP-006549)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre o balance e perspectivas da Xunta de Galicia respecto da especialización dos campus universitarios
- 55193 (10/POP-006550)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das medidas referidas ao ciclo da
auga inseridas na normativa legal vixente
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- 55201 (10/POP-006551)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento do Plan de ﬁnanciamento
do Sistema Universitario de Galicia 2016-2020
- 55207 (10/POP-006552)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da recuperación do programa de préstamo universal de libros de texto
- 55211 (10/POP-006553)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a posición e as medidas previstas pola Consellería do Medio Rural para defender o sector
lácteo e cárnico de Galicia ante o impacto da normativa europea referida ás emisións de amoníaco
á atmosfera ocasionadas polos zurros procedentes das explotacións gandeiras e a aplicación destes
nos solos
- 55216 (10/POP-006554)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as liñas de traballo do Goberno galego para impulsar e consolidar a investigación universitaria en Galicia
- 55222 (10/POP-006555)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego ao respecto das centrais hidráulicas cuxa
concesión xa se atopa caducada
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Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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PROPOSICIÓN NON DE LEI : ENFERMERIA ESCOLAR: Regulación da Figura e Dotación
dos Centros Escolares en Galicia.
Á Mesa do Parlamento
Maite Peña Fernández, María Paz Gómez del Valle Ochoa, Jorge Rodríguez González,
Vanesa Alvarellos Cerqueiro, Ana Josefa García Campos, María José Álvarez Folgar, María
Luisa Rodríguez Pereiro, Montserrat Álvarez Rodríguez, Rogelio Carballo Solla e María
José Mansilla Chao, ao abeiro da Lei 7/2015, do 7 de Agosto, no seu artigo 16, presenta a
seguinte Proposición Non de Lei sobre Enfermería Escolar, regulación da figura e dotación
dos Centros Escolares en Galicia, para o seu debate no Parlamento.
Exposición de motivos
A Proposición non de Lei que seguidamente expoñemos conta cos apoios de diversas
asociacións que pasamos a nomear: Federación Galega de Diabetes, Unión Galega de
Epilepsia, Federación Autismo Galicia, Asociación de Déficit de Atención Hiperactividade e
Necesidades específicas de apoio educativo, Asociacións de Nais e Pais (CONGAPA e
CONFAPA), Colexio de Enfermería de A Coruña e Consello Galego de Médicos.
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Primeiro.- Na Comunidade Autónoma de Galicia existe un número relevante de
enfermidades crónicas que afectan á infancia, tales coma Diabetes Mellitus (DM) tipo 1,
asma, epilepsia, enfermidade inflamatoria intestinal, etc. Deseguido amosamos datos do
impacto dalgunhas delas:
•

Segundo un estudo multicéntrico realizado na nosa comunidade no ano 2011, a DM
tipo 1 ten unha incidencia de 17,2 casos/100.000/ano. Ao longo de 10 anos
diagnosticáronse 559 novos casos de DM tipo 1 en menores de 15 anos, dos cales
330 eran menores de 10 anos.

•

Respecto ao asma, un estudo transversal, levado a cabo na nosa comunidade,
publicado no ano 2011, estima que as incidencias de devandita enfermidade entre
nenos de 6-7 anos acada o 13,6%, e entre adolescentes de 13-14 anos o 12,2%.

•

Tamén existen outros trastornos que derivan en condutas de risco como é o caso do
Autismo ou o Déficit de Atención e Hiperactividade, que afecta ao 5-7% dos nenos
en idade escolar, que precisan de actuacións individualizadas, multidisciplinares e
ben coordinadas. Amais, no horario escolar, prodúcense situacións de urxencia
asistencial derivadas de accidentes que poden ser potencialmente solventados por
un enfermeiro/a escolar.

Segundo: Tralo diagnóstico de calquera enfermidade crónica é importante achega-las
ferramentas necesarias para que dita afección non impida unha correcta integración do
menor en tódalas facetas da súa vida, incluída a escola. Un recente estudo levado a cabo
pola Fundación Española de Diabetes (FEDE) sobre as necesidades do Neno con Diabetes
en ldade Escolar, con datos de 17 comunidades autónomas, amosa os seguintes achados:
o diagnóstico de DM tipo 1 afectou a súa vida familiar en 7 de cada 10 proxenitores, e 1 de
cada 2 tivo que modifica-la súa actividade laboral para atende-lo seu filio; o 27% dos pais
con nenos diabéticos menores de 6 anos atoparon algún problema no centro escolar a
consecuencia da enfermidade; o 71% dos nenos con diabetes non come no colexio por
motivos de proximidade, pero tamén derivados da enfermidade, como é asegurarse unha
dieta axeitada e a administración de insulina; un 40% dos pais considera que o centro
escolar non sabe recoñecer hipoglucemias leves.

173582

Terceiro.- Corresponde a tódalas profesións sanitarias participar activamente en proxectos
que poidan beneficia-la saúde e o benestar das persoas en situacións de saúde e
enfermidade, non só garantindo un correcto tratamento e coidado senón tamén
desenvolvendo o campo da prevención, educación sanitaria e intercambio de información
con outros profesionais.
Cuarto.- A figura de Enfermeiro/a Escolar xorde en Londres no 1897. "The London School
Nurses Society" crea os primeiros postos e determina as súas funcións. Na actualidade é
unha entidade recoñecida noutros países da Unión Europea tales como Suecia ou Francia,
e tamén en EE.UU. onde máis do 75% das escolas contan con enfermeiros/as a tempo
completo. En España outras comunidades autónomas como Madrid, Valencia e máis
recentemente Estremadura, Murcia, Andalucía e Canarias xa a recoñecen.
As competencias do enfermeiro/a escolar son múltiples. A continuación expóñense a modo
de sinopse algunhas delas:
•

Función asistencial: prestar atención e coidados da saúde integral ao alumnado e
resto da comunidade escolar, coidados que inclúen:
O Control e seguimento do alumnado con enfermidades crónicas en
colaboración coa familia, facultativos e demais membros do equipo de saúde.
O Actuar ante emerxencias ou incidencias que xurdan durante o horario
escolar.
O Administra-los tratamentos e medicacións prescritos polos profesionais
médicos aos escolares que o requiran, previa autorización por escrito.
O Previr e detectar de maneira precoz problemas de saúde.
O Crear unha historia individualizada.
O Supervisa-lo equilibrio da alimentación ofrecida no centro.

•

Función docente:
O Promover saúde e hábitos de vida saudábeis.
O Educar aos alumnos con enfermidades crónicas e ao resto de comunidade
educativa no concepto de autocoidado.

•

Función investigadora:
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O Mellora-los recursos didácticos en colaboración co equipo docente.
O Avahar resultados e cumprimento de obxectivos en materia de promoción de
saúde.
•

Función xestora:
O Se-lo referente de saúde e nexo de unión entre os diferentes organismos
involucrados na saúde dos escolares, facilitando programas de promoción de
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saúde implantados pola Administración.

Quinto.- A figura do enfermeiro/a escolar presenta unha gran utilidade dadas os seus
múltiples labores, e comprobouse o seu custo-efectividade en artigos publicados en revistas
científicas de alto impacto, como JAMA, onde se determina un beneficio neto en EE.UU. de
88,2 millóns de dólares, ou dito doutro xeito: por cada dólar investido gáñanse 2,2 dólares,
medidos en termos de aforro en coidados médicos, absentismo laboral dos pais e
produtividade do profesorado.
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Sexto.- A normativa actual da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de Educación
non contempla a figura de Enfermeiro/a Escolar no coidado das enfermidades crónicas.
Segundo a Lei 8/2008, de 10 de xullo, de Saúde de Galicia, establecese o dereito á
EDUCACIÓN SANITARIA e á información axeitada que propicie a adopción de costumes e
estilos de vida saudábeis. Tamén especifícase no artigo 14 do seu Título 1, Capítulo 1, que:
"As persoas menores, as maiores dependentes, as enfermas mentais e terminais, as
doentes que padecen enfermidades crónicas e discapacitantes, os e as pacientes
diagnosticados de enfermidades raras ou de baixa incidencia na poboación e as persoas
pertencentes a grupos de risco, en tanto que colectivos que deben ser obxecto de especial
atención polas Administracións Sanitarias competentes, teñen dereito a actuacións e/ou
programas sanitarios específicos e preferentes, que se executarán a través dos centros,
servizos e establecementos do Sistema Público de Saúde de Galicia."
Na actualidade existe unha Lei Orgánica 2/2006, de 3 maio, relativa ao alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo, en cuxo artigo 71 do seu Título II, Capítulo I,
establécese que: "As administracións educativas disporán os medios necesarios para que
todo o alumnado acade o máximo desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional,
así como os obxectivos establecidos con carácter xeral nesta lei." De igual maneira,
especifica a igualdade de criterios para a determinación de recursos entre os centros
públicos e os centros privados concertados.
No Decreto 229/2011, do 7 Decembro, polo que se regula a atención á diversidade do
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten
as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación; no seu
Capítulo II, garántese "unha adecuada e equilibrada escolarización do alumnado con
necesidades educativas especiais" e asegúrase a calidade educativa para todos, a cohesión
social e a igualdade de oportunidades.
A normativa define ao alumno con necesidades específicas de apoio educativo como aquel
que requira por un período da súa escolarización, ou ó longo de toda eta, de determinados
apoios e atencións específicas derivadas de discapacidades motoras, sensoriais,
intelectuais ou trastornos xeneralizados da súa conduta.

A tenor da lexislación vixente evidénciase un claro baleiro normativo en materia de
apoio sanitario nos centros docentes con nenos que padecen enfermidades crónicas
tales como DM tipo 1, asma, epilepsia etc. Dito baleiro implica una clara situación de
vulnerabilidade e risco de deterioro da saúde dos nenos galegos no seu horario
lectivo.
Por todo o exposto preséntase devandita Proposición Non de Lei para o seu debate.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Recoñecer e regular a figura da Enfermería Escolar na Comunidade Autónoma de
Galicia.
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2. Promover un acordo entre as Consellerías competentes en materia de Educación e
Sanidade para determina-la execución e adxudicar un enfermeiro/a aos centros
públicos e privados concertados.
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Mesa do Parlamento de Galicia
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Hai en Galicia un sector que todos denominamos Horta que dependendo das
zonas e dos cultivos, utiliza invernadoiros. Ir ó concello e inicia-los trámites para a
instalación dun invernadoiro pode se-lo principio dun longo quebradeiro de cabeza.
Todo depende do técnico de turno e da súa interpretación da normativa vixente.
Porque os servizos de urbanismo e intervención dos concellos poden consideralo
coma unha instalación ou unha construción sendo en ambos casos o mesmo
invernadoiro.
De ser considerado unha instalación deberá presentar unha Memoria Descritiva,
é dicir, non ten por que ser un proxecto técnico visado e pasa cunha valoración total sen
desglose. Faise unha comunicación previa e ...vaille dando... porque en 15 días
resolven. A non ser, claro que se requira informe sectorial (Adif, Estradas, Augas,
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Patrimonio, Camiño de Santiago...) daquela xa estariamos metidos en sarillos.
De ser considerado polos servizos técnicos coma unha construción, deberá
solicitar licenza de obra cun proxecto visado ademais do informe favorable de tódolos
sectoriais, e claro, aquí xa non se lle pode ...ir dando... e agora son xa 6 meses de agarda
como mínimo para que llo resolvan.
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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

Esta é a disparidade de criterios así a groso modo con que se atopan aquelas
empresas, SATs ou agricultores que teñen actividade en parcelas ubicadas en diferentes
municipios constatándose nalgúns deles que en vez de facilitar unha actividade hoxe en
día esencial para a fixación de poboación e activación económica no medio rural, máis
ben todo son impedimentos formais coma se dunha actividade perigosa se tratase.
Por outra banda, a problemática dos invernadoiros en Galicia reviste
características propias que deberan ser abordadas polo goberno galego en conxunción
con representantes do sector.
O parque de invernadoiros en Galicia conta na actualidade cunha antigüidade de
máis de 20 anos en xeral, os plásticos usados aquí son os que veñen de Almería e non se
adaptan ás condicións dos nosos cultivos nin das nosas condicións climatolóxicas.
Outro dos problemas é a altura máxima (7 m.) que non é suficiente para poder
diminuír o uso de pesticidas.
Esta e outras problemáticas das que non é consciente a Consellería de M. Rural
deberían ser abordadas co sector para darlles solución e facilitar a actividade agraria.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
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Sabe o goberno galego da problemática específica da actividade agraria baixo
cuberta e dos múltiples impedimentos legais para o desenvolvemento da súa actividade?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2019
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2019 13:27:01

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2019 13:27:12

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2019 13:27:19

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2019 13:27:28
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Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2019 13:27:36

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2019 13:27:48
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Á Mesa do Parlamento
Xoaquín Fernández Leiceaga e Teresa Porritt Lueiro, deputado e deputada
pertencente ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Interpelación:

No exercicio 2017 compoñían o inventario de entes instrumentais dependentes
da Comunidade Autónoma 115 entidades, das que 38 eran Fundacións, 22
Entidades mercantís, 20 Consorcios e 11 Axencias. Xestionaban, excluíndo ao
Sergas, un 15 % aproximadamente do orzamento consolidado da Xunta de
Galicia, do que un 40 % (un 6 % dos recursos totais) correspondía ás Axencias.
O Consello de Contas vén de presentar o Informe sobre os entes instrumentais
correspondente ao exercicio de 2017. Nel se recollen insuficiencias, deficiencias
e problemas que empanan o funcionamento dos citados entes, así como unha
avaliación do grao de cumprimento de recomendacións previas.
Polo exposto, o deputado e deputada asinantes formulan a seguinte
Interpelación:
1.ª) Por que aínda están sen aplicar recomendacións do Consello de Contas de
exercicios anteriores aceptadas pola Xunta de Galicia?
2.ª) En concreto, ¿por que non se aplican as recomendacións de carácter
contable?
3.ª) Por que non se aplican as recomendacións referidas á transparencia e ao
control das entidades?
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4.ª) Está previsto someter ás axencias e outros entes instrumentais a sistemas
periódicos de avaliación dos seus obxectivos?
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5.ª) Están previstas accións para garantir unha maior proporción de
autofinanciamento en sociedades mercantís e Fundacións?
Pazo do Parlamento, 2 de setembro de 2019
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Teresa Porritt Lueiro
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 02/09/2019 10:38:33
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María Teresa Porritt Lueiro na data 02/09/2019 10:38:41
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Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, Francisco Casal Vidal, Paula Vázquez Verao e Davide
Rodríguez Estévez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario Mixto
ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
presentan a seguinte Interpelación:
O 16 de xuño entrou en vigor a Lei 5/2019, de 15 de marzo, reguladoras dos contratos
de crédito inmobiliario, 3 meses despois da publicación no BOE.
Chega 3 anos tarde, e aprobouse no límite máximo de transposición á normativa estatal,
xa que se agardaba a disolución das cámaras pola convocatoria electoral no mes de abril
deste ano. Se non se aprobaba esta transposición da Directiva 2014/17/UE do
Parlamento Europeo e do Consello, de 4 de febreiro de 2014, sobre os contratos de
crédito celebrados cos consumidores para bens inmobles de uso residencial, implicaría
sancións millonarias da UE ao estado español.
A norma trae efectos beneficiosos para as persoas consumidoras, pois establece varias
obrigas para o banco, como o pago de impostos que antes correspondían exclusivamente
as persoas que contrataban estes créditos. Tamén un control máis exhaustivo por parte
do banco da solvencia dos consumidores que solicitan o préstamo.
Por outra banda, tamén o colexio notarial ten unha labor de asesoramento antes da firma
e no momento da mesma, tendo que remitir a documentación que posteriormente se
asinará cunha antelación de 10 días á sinatura. A elección da notaría será por conta da
consumidora, que a recibirá para explicarlle de xeito pormenorizado todos os puntos da
hipoteca que se vai contratar, e que revisará que non existan cláusulas abusivas no
contrato. Esta actuación será gratuíta e ademais a notaría realizaralle un cuestionario
sobre o nivel de coñecemento que ten esa persoa sobre o que está a contratar e que
constará nunha acta.
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Ademais, endurécense os requisitos para a execución hipotecaria, que se incrementan
ata os 12 cotas do préstemo de impago ou o 3% do capital prestado polo banco ou aos
15 cotas do préstemo de impago ou o 7% do capital prestado, dependendo do tempo de
vida do préstemo hipotecario.
Na fase precontractual os bancos teñen que entregar a FEIN (Ficha Europea de
Información Normalizada) coa información personalizada da hipoteca e a FIAE (Ficha
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de Advertencias Estandarizadas) na que constan as cláusulas e elementos relevantes da
hipoteca.
Neste período de escasa vixencia da norma os efectos para o noso país son os seguintes:
-

Galicia é o terceiro país nos que máis alto está o xuro medio, que acada o 2,61%
os préstemos hipotecarios, despois de Cataluña e de Canarias.

-

Seguen a contratarse préstemos a tipo fixo que son máis caros, e que sitúan ao
noso país sitúa na quinta posición cunha taxa de 49,42% de hipotecas asinadas
nesta modalidade respecto do total, todo segundo datos da Estatística Rexistral
Inmobiliaria.

-

O número de hipotecas descendeu no número de contratacións ata un 7,3% no
mes de xuño.

Porén no Instituto Galego de Consumo e da Competencia ( IGCC) non aparece ni tan
sequera a nova normativa, no que respecta á páxina web, e seguen falando da Ficha
Personalizada que existía antigamente.
Por tanto, non se está nin sequera a facer unha publicidade sobre a nova normativa que
pode favorecer en determinados aspectos ao conxunto da cidadanía.
Polo exposto, a deputada e os deputados que subscriben formulan a seguinte
Interpelación:
1.-Que lle parece a Xunta que non se actualicen as normas na páxina web do IGCC?
2.-Ofrece o Instituto Galego de Consumo e da Competencia ou a Xunta información
sobre a lei 5/2019? A través de que medios?
3.-Realizou ou vai realizar a Xunta unha campaña de difusión das novas características
e condicións que amparan as consumidoras sobre os préstemos hipotecarios para
adquirir unha vivenda?
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4.-Editouse algún folleto explicativo desde a Xunta de Galicia da Lei 5/2019?

Santiago de Compostela, a 2 de setembro de 2019.
Asdo: Francisco Casal Vidal
Davide Rodríguez Estévez
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Paula Vázquez Verao
Deputada e deputados do G.P. Mixto
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. Mixto

Asinado dixitalmente por:
Francisco Casal Vidal na data 02/09/2019 15:48:39
David Rodríguez Estévez na data 02/09/2019 15:48:44
Paula Vázquez Verao na data 02/09/2019 15:48:53
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Luis Villares Naveira na data 02/09/2019 15:49:07
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
INTERPELACIÓN.

Este verán tivemos coñecemento da problemática que están a ter as traballadoras
e traballadores afectados pola deslocalización de servizos de provisión e xestión
da rede de R, debido ao acordo de Euskaltel de entregar empresa ZTE servizos de
operación e mantemento, unha deslocalización e perda de emprego en Galicia
que afectará tamén a outros servizos como enxeñería e desenvolvemento ou
atención telefónica.
Ademais, as traballadoras e traballadores denuncian a falta de propostas e
solucións por parte das empresas que desoen as peticións de xuntanza das
representantes das traballadoras.
Unha nova desfeita en postos de traballo, que se suma a deslocalizacións en
outros sectores e que responde ao mecanismo de abaratamento dos custes a costa
dos dereitos laborais das traballadoras e traballadores e da perda de emprego e
servizos en Galicia.
Debe ser obriga da Xunta de Galicia, intentar na medida das súas posibilidades
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garantir e manter os postos de traballo, evitando deslocalizacións innecesarias.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Interpelación:
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-

Dende cando ten coñecemento o Goberno desta situación?

-

Tivo o ou pensa ter o Goberno algunha xuntanza coa empresa e as
representantes das traballadoras coa finalidade de mediar no conflito?

-

Que valoración fai o Goberno dos procesos de deslocalización de postos
de traballo que están tendo lugar en Galicia?

-

Que medidas pensa tomar para evitar estas deslocalizacións?

Santiago de Compostela, 2 de setembro 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 02/09/2019 16:13:22
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado do Grupo Parlamentario
Mixto, ao abeiro do establecido no artigo 147 do Regulamento desta Cámara, presentan a seguinte
Interpelación

O 29 de abril de 2019 foron publicados os pregos das condicións técnicas do concurso público para
a prestación do servizo de transporte sanitario urxente por parte da Fundación Urxencias Sanitarias
de Galicia-061.
Con respecto ás “equipas humanas”, os pregos (páxina 11) sinalan que:
- as ambulancias deberán dispor dun condutor en posesión do título de formación profesional de
TES e outro/a en funcións de axudante, coa mesma titulación, como mínimo.

Deste requirimento, exceptúanse as ambulancias de Soporte Vital Avanzado de Foz, Monforte e do
Salnés, que só deberán contar cun TES.

A correcta dotación en equipa humana das ambulancias permite a eficiencia na atención das
urxencias extrahospitalarias. Eliminar un efectivo do persoal técnico recorta a capacidade para
localizar a urxencia e chegar ata ela, e, polo tanto, engade un factor que eleva os tempos de
actuación.

No caso de Foz, isto supón un recorte no actual servizo, cunha ambulancia medicalizada que conta
en cada quenda con dous TES, médico e DUE.

Por outra parte, dende 2011 o horario da ambulancia asistencial con base en Foz recortouse ás 12 h,
en lugar de ser de 24 h, o que converte esta zona nunha das de menor dotación de ambulancias de
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soporte vital básico.

Polo exposto, a deputada e o deputado que subscriben formulan a seguinte Interpelación:

1. - Por que se recorta no servizo de ambulancia medicalizada en Foz?

2. - Por que a Xunta trata como cidadanía de segunda á poboación da Mariña, no que ten que
ver con transporte sanitario urxente?
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3. - Vai a Xunta rectificar a súa política de recortes no transporte sanitario urxente de Foz?

4. - Se vai haber un aumento do orzamento do transporte sanitario urxente para a Mariña nos
vindeiros anos, por que se recorta en persoal?
Santiago de Compostela, a 2 de setembro de 2019.
Asinado; Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira
Deputada e deputado do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 02/09/2019 18:13:09
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Luis Villares Naveira na data 02/09/2019 18:13:15
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Á MESA DO PARLAMENTO
Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado do Grupo
Parlamentario Mixto, ao abeiro do establecido no artigo 147 do Regulamento desta
Cámara, presentan a seguinte Interpelación
O 29 de abril de 2019 foron publicados os pregos das condicións técnicas do concurso
público para a prestación do servizo de transporte sanitario urxente por parte da
Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
Con respecto ás “equipas humanas”, os pregos (páxina 11) sinalan que: as ambulancias
deberán dispor dun condutor en posesión do título de formación profesional de TES e
outro/a en funcións de axudante, coa mesma titulación, como mínimo.
Deste requirimento, exceptúanse as ambulancias de Soporte Vital Avanzado de Foz,
Monforte e do Salnés, que só deberán contar cun TES.
A correcta dotación en equipa humana das ambulancias permite a eficiencia na atención
das urxencias extrahospitalarias. Eliminar un efectivo do persoal técnico recorta a
capacidade para localizar a urxencia e chegar ata ela, e, polo tanto, engade un factor que
eleva os tempos de actuación.
O distrito sanitario de Monforte de Lemos conta coas seguintes dotacións do 061: unha
ambulancia de soporte vital básico en Monforte, que atende os concellos de Lemos,
unha con base en Chantada, para a área de Saviñao, Chantada e Carballedo, e outra con
base en Quiroga, que leva Quiroga, Ribas de Sil e O Courel. É dicir: só hai tres
ambulancias do 061 operativas en cada quenda para todo o sur de Lugo. Courel. É dicir:
só hai tres ambulancias do 061 operativas en cada quenda para todo o sur de Lugo.
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Ao haber só 3 ambulancias do 061 de soporte vital básico operativas en cada momento
en toda a zona, con base en Quiroga, Chantada e Monforte, cando unha delas está nun
servizo, envíase outra doutra base a atender outro servizo, se se precisa, co cal unha das
zonas queda sen cobertura rápida, o que é especialmente acusado na zona de Taboada.
Ao haber só 3 ambulancias do 061 de soporte vital básico operativas en cada momento
en toda a zona, con base en Quiroga, Chantada e Monforte, cando unha delas está nun
servizo, envíase outra doutra base a atender outro servizo, se se precisa, co cal unha das
zonas queda sen cobertura rápida, o que é especialmente acusado na zona de Taboada.
Era unha reivindicación esencial da cidadanía e dos e das técnicas do 061 do distrito
sanitario de Monforte a necesidade dunha nova ambulancia asistencial para Monforte,
de xeito que en cada quenda haxa catro ambulancias operativas, e dunha ambulancia
medicalizada. Era unha reivindicación esencial da cidadanía e dos e das técnicas do 061
do distrito sanitario de Monforte a necesidade dunha nova ambulancia asistencial para
Monforte, de xeito que en cada quenda haxa catro ambulancias operativas, e dunha
1
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ambulancia medicalizada.
Finalmente, a Xunta anuncia a nova ambulancia medicalizada, pero só require para ela
un/unha TES, a diferencia das ambulancias do resto do País. Finalmente, a Xunta
anuncia a nova ambulancia medicalizada, pero só require para ela un/unha TES, a
diferencia das ambulancias do resto do País.
A correcta dotación en equipa humana das ambulancias permite a eficiencia na atención
das urxencias extrahospitalarias. Eliminar un efectivo do persoal técnico recorta a
capacidade para localizar a urxencia e chegar ata ela, e, polo tanto, engade un factor que
eleva os tempos de actuación.
Polo exposto, a deputada e deputado que subscriben presentan a seguinte Interpelación:
1.- Por que se burla a Xunta da cidadanía do sur de Lugo dotando a ambulancia
medicalizada só cun/cunha técnico/a en emerxencias sanitarias?
2.- Vai a Xunta rectificar e modificar o concurso público do servizo de transporte
sanitario urxente e incluír no servizo de ambulancia medicalizada de Monforte
dous/dúas técnicos/as de emerxencias sanitarias, ademais de médico/a e enfermeiro/a?
3.- Escoita a Xunta as reivindicacións do persoal das ambulancias do 061 do distrito de
Monforte? Coñece os problemas do servizo?
Santiago de Compostela, a 2 de setembro de 2019.
Asinado: Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira
Deputada e deputado do G.P. Mixto

Asinado dixitalmente por:
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Paula Vázquez Verao na data 02/09/2019 19:08:13
Luis Villares Naveira na data 02/09/2019 19:08:19
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Á MESA DO PARLAMENTO

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

Vivimos nun tempo de emerxencia climática e deterioro ambiental que acadou xa o
punto de non reversibilidade. A transición cara unha economía libre de emisións de
efecto invernadoiro require un profundo cambio social, e por tanto, político.
A situación de deterioro ambiental e a emerxencia climática global, ocasionada por unha
política de crecemento ilimitado e depredación baseada na explotación depredadora de
recursos naturais, nun mecanismo de distribución comercial inxusto social e
ambientalmente e nun modelo de consumo require un cambio radical nas políticas
enerxética, industrial e de consumo que promoven as grandes corporacións e que as
poboacións, sen crítica, practicamos.
A situación de desequilibrio ambiental e desigualdade humana Norte-Sur, incluíndo
cada vez máis amplos focos de degradación ambiental no Norte e de máxima pobreza
no Sur, demanda medidas urxentes, accións enérxicas e visión interxeneracional.
A ecoloxía política non é unha política máis dun programa de cambio, é o modelo sobre
o que facer pivotar todo o resto da axenda, como o están a formular moitos movementos
en diferentes partes do planeta.

En Marea recoñece como certos os seguintes feitos:


O cambio climático é una crise urxente que representa una grave ameaza para a
estabilidade mundial e a existencia humana.



O Panel Intergubernamental sobre o Cambio Climático (IPCC, en inglés) emitiu
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un informe especial sobre o impacto do quentamento global e a necesidade de
reducir as emisións globais de gases de efecto invernadoiro antes do 2030 para
manter o quentamento a 1.5 ºC e evitar os impactos máis catastróficos do
cambio climático. Isto, pode ser posible con accións ambiciosas das autoridades
nacionais e subnacionais, a sociedade civil, o sector privado, os pobos e as
comunidades locais.
1
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O ritmo e a escala actuais da acción climática nacional non son suficientes para
evitar danos significativos á economía, o medio ambiente e á saúde humana nas
próximas décadas.

Debemos formar parte da corrente de cambio global e asegurar programas de transición
enerxética, industrial e de consumo, que permitan abordar os retos da mudanza
climática á que determinadas grandes corporacións asentadas en Galicia contribúen
decisivamente. Programas que teñan como piares a autosuficiencia enerxética sostible, o
consumo responsable e a soberanía alimentaria.
Se non collemos a bandeira da loita contra o cambio climático traicionamos á mocidade
que está nas rúas demandando que non se lles roube o futuro.
Hai que construír unha proposta de futuro sostible para a sociedade galega. Isto supón
unha re-definición da política forestal, das explotacións agrarias e gandeiras, da nosa
forma de consumir, do noso xeito de movernos e do noso tecido produtivo, así como a
mellora e a concienciación na reciclaxe de todos os recursos naturais existentes e dos
que xeramos.
A explotación dos nosos montes ten que pasar da economía depredadora do
monocultivo de eucalipto e do pino á recuperación das especies tradicionais ( rebolas,
castañeiros, bidueiros etc..), ben adaptadas ao noso clima, cunha nova Lei Forestal de
Galicia que prohiba as novas plantacións en todo o territorio destas especies foránea e
que fixe obxectivos realistas de substitución gradual de eucalipto e pino por especies
frondosas autóctonas, dotada do financiamento adecuado.
En canto á xeración de enerxía, a única enerxía renovable que está nos plans da Xunta
de Galicia é a eólica, precisamente a que ten máis impacto ambiental. Acadar a
soberanía enerxética significa impulsar a autoxeración e o autoconsumo de enerxía solar
e xeotérmica, e poñer en marcha a explotación da potencia do mar para a xeración de
enerxía renovable, accesible por outra banda para todas as persoas, especialmente para
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aquelas con menores recursos, co afán de fomento da igualdade e da diminución das
desigualdades entre as persoas que máis e menos recursos posúen.
Débese apostar pola mobilidade eléctrica, a limitación da circulación de vehículos
contaminantes e a creación dunha infraestrutura ferroviaria propia para as cercanías que
vertebren o territorio e reduzan o uso do vehículo privado.

2

173601

É necesario adoptar medidas de simplificación administrativa que poñen en perigo a
consecución dos obxectivos en materia de mitigación da crise climática.
A visión de catro anos e as boas palabras acompañadas de nula vontade de cambio real
son cousa do pasado.
Estamos en estado de emerxencia, temos que actuar, temos que facelo de xeito colectivo
e non podemos perder máis tempo.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte Interpelación

1. Que medidas pensa tomar a Xunta de Galicia para frear os efectos no noso país
da crise climática?
2. Ten pensado a Xunta presentar un plan de medidas para revitalizar o medio rural
galego coa administración de recursos agrarios e forestais?
3. Vai elaborara Xunta unha estratexia para reforzar a prevención de incendios
forestais, tanto con medios persoais como materiais e económicos, reformulando
o actual sistema de extinción de lumes?
4. Terá a Xunta esta estratexia e a reformulación do sistema de extinción na
aprobación do PLADIGA 2020?
5. Vai elaborar a Xunta un plan que impulse a autoxeración e o autoconsumo de
enerxía solar e xeotérmica?
6. Vai por a Xunta en marcha a explotación da potencia do mar para a xeración de
enerxía renovable?

Santiago de Compostela, 03/09/2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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David Rodríguez Estévez na data 03/09/2019 13:18:56

Francisco Casal Vidal na data 03/09/2019 13:19:08

Paula Vázquez Verao na data 03/09/2019 13:19:45
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Luis Villares Naveira na data 03/09/2019 13:20:01
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Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo e Teresa Porritt Lueiro, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, e ao abeiro do disposto no artigo
147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Interpelación.
A lexislación vixente establece claramente o uso non sexista da linguaxe,
entendendo por tal a utilización de expresións lingüisticamente correctas
substitutivas doutras, correctas ou non, que invisibilizan o feminino ou o sitúan
nun plano secundario respecto do masculino.
Así o recolle o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia
en materia de igualdade, así como o artigo 14 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de
marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
Consecuencia desta normativa, dende a Xunta de Galicia se vén elaborando un
informe de impacto de xénero con anterioridade a aprobación de leis polo
Parlamento de Galicia, o cal contén unha serie de suxestións encamiñadas a
utilización dunha linguaxe inclusivo e non sexista.
Pero este informe, actualmente habitual, soamente realízase dende a aprobación
da normativa devandita, polo que existen abundantes exemplos de lexislación
cunha utilización de linguaxe sexista.
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O paso do tempo vai facendo que cada vez a normativa en vigor conteña unha
linguaxe menos sexista, ao derrogar, modificar ou actualizar diversas normas
lexislativas, pero é preciso promover a erradicación da linguaxe sexista, posto
que, aínda por desgracia, existen abundantes disposicións que conteñen unha
linguaxe sexista non desexada.
Acaso destaque neste ámbito, a normativa en vigor sobre o “Valedor” do Pobo
de Galicia, que mantén tal nome incluso logo da aprobación de varias
modificacións lexislativas. Denominación que contrasta co feito de que, tanto no
pasado como na actualidade, tal institución estea ocupada por unha muller.
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A nivel lexislativo poden citarse outros exemplos, como son, entre outros, as leis
autonómicas que regulan a varios colexios profesionais, como a de “podólogos”,
de “educadores sociais” ou de “protésicos”; ou a lei de confrarías de
“pescadores”; ou, no ámbito da sanidade, a relativa a historia clínica “dos”
pacientes.
Son expresión que compre modificar e substituír por outras que eviten formas
discriminatorias ou androcéntricas, de modo que a terminoloxía empregada estea
en harmonía co principio de igualdade de sexos. Así o recolle mesmo o artigo 97
das Directrices de técnica normativa aprobadas en Galicia.
Faise pois convinte tomar as medidas precisas para contribuír dende a Xunta de
Galicia a instaurar unha política de igualdade, para o cal a nosa linguaxe debe
ser igualitaria, non discriminatoria, inclusiva e non androcéntrica, estando libre
de estereotipos sexistas.
Por todo o exposto as deputadas asinantes formulan a seguinte Interpelación:
1.ª) Entende o Goberno que o espírito polo que foi aprobado o Decreto
lexislativo 2/2015 ten que outorgar a debida prioridade á revisión das leis
autonómicas xa en vigor para corrixir a linguaxe sexista contida nas mesmas?
2.ª) Ten realizado o Goberno algunha xestión neste sentido?
3.ª) Cal é o prazo que contempla o Goberno para a urxente revisión e corrección
do linguaxe sexista contido na lexislación autonómica actualmente en vigor?
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Pazo do Parlamento, 30 de agosto de 2019
Asdo.: María Luisa Pierres López
Mª Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Teresa Porritt Lueiro
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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María Luisa Pierres López na data 03/09/2019 16:17:13
María Dolores Toja Suárez na data 03/09/2019 16:17:26
Patricia Vilán Lorenzo na data 03/09/2019 16:17:40
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María Teresa Porritt Lueiro na data 03/09/2019 16:17:52
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 149 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte interpelación.
Por parte dun colectivo de mestres da especialidade de francés se ten traslado ao
Grupo Parlamentario Socialista unha serie de aparentes irregularidades en
relación coa adxudicación de destinos provisionais nos últimos cursos.
Así, segundo este colectivo, en diversos centros estanse a adxudicar prazas que
corresponden por catálogo a esta especialidade a outras e mesmo documentan as
súas afirmacións con diversos casos de prazas adxudicadas, segundo este
colectivo, de xeito irregular.
Así teriamos nesta situación prazas nos seguintes centros: CEIP Pedro Caselles
(Tomiño), CEIP Antonio Magariños (Cambados), CEIP Plurilingüe dos Dices
(Rois), CEIP Conmeniño (O Grove), CEIP Juan Rey (Lourenzá), CEIP de
Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa), CEIP Monte dos Postes (Santiago), CEIP de
Castrelo (Cambados), CEIP de Nantes (Sanxenxo), CEIP Otero Valcárcel
(Carral), CEIP Vicente Risco (Vigo), CEIP Portonovo (Sanxenxo), CEIP A
Ramallosa (Teo), CEIP Manuel Masdías (Ferrol), CEIP do Seixo (Marín), CEIP
Alexandre Rodríguez Cadarso (Noia), CPI Cernadas de Castro (Lousame), CEIP
Campomaior (Ordes), CEIP Pérez Viondo (A Estrada), CPI de Mondariz
(Mondariz)m CEIP José María Lage (Ortigueira), CPI do Progreso (Catoira),
CEIP de Abanqueiro (Boiro) e CEP Pilar Maestu Sierra (A Pobra do Caramiñal).
Por iso o deputado e a deputada que asinan interpelan o Goberno galego nos
seguintes termos:
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1ª) Que valoración fai a Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional da situación exposta por este colectivo?
2ª) Estanse a adxudicar como destinos provisionais a outras especialidades prazas
que, conforme á configuración de unidades dos centros, deberían ser ofertadas
por francés por estar así establecido no catálogo que se vén empregando?
3ª) Considera a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
que o colectivo de mestres da especialidade de francés, funcionarios ou interinos,
ten un tratamento distinto ao resto das especialidades?

173607

4ª) Ten detectado algún caso como o que expón o colectivo demandante? De ser
así, deuse algunha instrución para corrixilo?
Pazo do Parlamento, 3 de setembro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 03/09/2019 17:25:18
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Maria de la Concepción Burgo López na data 03/09/2019 17:25:29
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

O pasado mes de marzo de 2019 o feminismo galego volveu facer historia cunha
folga e unha serie de mobilizacións previas que superaron a asistencia e expectativas
xeradas após a tamén histórica xornada do 8 de marzo de 2018. Porén, a resposta
esixida nas rúas non ten chegado na parte que compete ás administracións públicas e é
preciso tomar conciencia da necesidade de incrementar os esforzos a realizar.
Recentemente Galiza, e tamén outros pobos do Estado español, volvían vivir
asasinatos machistas que fixeron saltar a alarma social pero que, porén, unha vez máis,
non mereceron comparecencias específicas dos gobernos como si o fixeron outros
asuntos. No mes de xullo , galegas e galegos volvíamos saír ás rúas para condenar un
novo feminicidio en Galiza, no concello de Vilalba. Cómpre recordar tamén que este
último asasinato tiña lugar despois de que unha orde de afastamento fora quebrantada, o
que nos recorda a necesidade imperiosa de mellorar os mecanismos de protección
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existentes e de mellorar e aumentar os recursos existentes.
A estes feitos únense unha longa lista de acontecementos recentes que non son
unha excepción, senón que son habituais na nosa realidade máis achegada, e que nos
recordan a necesidade de apostar por máis medidas para unha transformación social
urxente que debilite o sistema patriarcal que nos violenta e asasina. Recordamos, por
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OFICINA PARLAMENTAR

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

exemplo, novos concursos sexistas que tiveron que ser cancelados por presión social,
denuncias por agresións sexuais en festas e festivais, agresións verbais aos puntos lilas
de moitos eventos, sentenzas patriarcais, puntos de encontro con condicións
inadecuadas e, unha vez máis, pechados no mes de agosto ou problemas coa rede de
casas de acollida ao tempo que o tan publicitado Pacto de Estado é un titular máis do
que unha realidade (sen supoñer aínda un só cambio legal relevante para as mulleres
galegas) e o cumprimento da Lei galega de 2007 está a ser sistematicamente vulnerado
en cuestións tan importantes como a atención psicolóxica dentro da Atención Primaria.
Son moitos os sinais de alerta dunha situación insoportábel e que non se arranxa
con medidas cosméticas como posicionamentos puntuais nas efemérides ou xestos
exclusivamente simbólicos e baleiros de contido e compromiso. As administracións
teñen unha responsabilidade que debe cumprirse, corrixir o que non funciona e
incrementar as actuacións.

Por todo o exposto formúlase a seguinte interpelación:
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para cumprir ao 100% a
lexislación vixente en materia de violencia machista?
Que valoración lle merecen as recentes mobilizacións feministas? Pensa que
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cumpriu coas súas esixencias?
Vai aumentar a Xunta de Galiza nos vindeiros orzamentos as contías respecto da
protección e loita contra a violencia machista? E as actuacións que non son publicidade?
Chegará ao 1% dos orzamentos? Cales son os motivos?
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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

Que demandas ten trasladado ao goberno central? E respecto das
administracións locais?
Considera que o sistema de financiamento galego é xusto respecto da loita
contra a violencia machista?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 03/09/2019 17:32:32

Xosé Luis Bará Torres na data 03/09/2019 17:32:39

María Montserrat Prado Cores na data 03/09/2019 17:32:48
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Olalla Rodil Fernández na data 03/09/2019 17:32:56

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/09/2019 17:33:04
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Ana Pontón Mondelo na data 03/09/2019 17:33:13
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Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal e Davide
Rodríguez Estévez, deputada e deputados do G.P. Mixto, ao abeiro do artigo
147 do Regulamento do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte
Interpelación sobre a desaceleración da economía galega.
O IGE publicaba o PIB de Galicia do terceiro trimestre que medrou un 0’3% no
segundo trimestre de 2019, unha décima inferior á rexistrada no 2018, inda que a
riqueza xerada é un 2% superior ao tamaño de hai un ano, inda que menor á de
hai 3 meses e moi lonxe do 2’9% que se acadou no segundo trimestre do 2018. É
o menor crecemento interanual do PIB de Galicia desde o ano 2014, e inda que a
economía medrou desde hai 23 trimestres consecutivos fíxoo cada vez de xeito
máis reducido.
Galicia é a 5ª economía máis importante despois de Cataluña, Madrid,
Andalucía, Valencia e Euskadi. Con respecto a esta última, pese a ter máis
habitantes Galicia con 2.699.299 persoas fronte as 2.172.591 persoas de Euskadi
as cifras do PIB que manexa o noso país é de 61.000 millóns de euros fronte aos
case 72.000 millóns de euros do PIB de Eukadi, 11.000 millóns de euros menos
no PIB.
A economía galega, como a estatal desacelorouse. Mentres que no que respecta á
demanda interna se mantivo no 3,3%, a demanda externa sitúase en valores
negativos ata acadar o -1,3%. A Consellería de Facenda atribúe esta
desaceleración á caída das exportacións, cun descenso interanual do 8,6%.
No que respecta a estrutura do PIB a prezos de mercado pola vía da oferta todos
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os sectores teñen un comportamento positivo, menos a industria que descendeu
un 2,1%. Hai que lembrar que a industria emprega ao 18,9% da cidadanía galega
ocupada, unha porcentaxe similar á da poboación ocupada nas administracións
públicas, a sanidade e a educación co 18,6%.
Estamos lonxe do obxectivo marcado pola Comisión Europea de que a industria
represente no ano 2020 o 20% do PIB, actualmente no 16,5%.

173613

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que subscriben formulan a
seguinte interpelación:
-

Que medidas vai tomar a Xunta para reactivar a economía galega? En que
consistirán estas medidas?

-

Pensa a Xunta incentivar a contratación de xente nova nas empresas para
mellorar o crecemento do PIB galego?

-

Como pensa atallar a Xunta a perda de industria en Galicia? Preocúpalle a Xunta
como afecta esta perda do sector industrial ao noso país?

-

Como pensa acadar o obxectivo marcado pola Comisión Europea de que a
industria represente no ano 2020 o 20% do PIB?

Santiago de Compostela, 04/09/2019.

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

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 04/09/2019 09:36:09
David Rodríguez Estévez na data 04/09/2019 09:36:14
Paula Vázquez Verao na data 04/09/2019 09:36:21
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Francisco Casal Vidal na data 04/09/2019 09:36:32
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Á MESA DO PARLAMENTO
Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentario do Grupo Común da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo
147 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte INTERPELACIÓN.

No seu último informe “La calidad del aire en el Estado español”, que recolle
datos do ano 2017, Ecoloxistas en Acción denuncia que “a contaminación do aire
é un asunto moi grave, que causa ata 30.000 mortes prematuras no Estado
español, cada ano; quince veces máis que os accidentes de tráfico”. Non se trata,
polo tanto, dun risco abstracto, senón dunha ameaza concreta que o Goberno
galego tería que tomar moi en serio, xa que “a totalidade da poboación galega
respira un aire prexudicial para a saúde segundo as recomendación da OMS”.
O estudo de Ecoloxistas en Acción compila “os datos de 55 estacións de control
da contaminación, pertencentes ás redes da Xunta de Galicia, dos Concellos de A
Coruña e Ourense, de EMEP/VAG/CAMP, dos portos do Estado de A Coruña,
Ferrol e Vigo e de distintas instalacións industriais”. A investigación conclúe que
“en Galicia os contaminantes que máis incidencia presentaron no 2017 foron as
partículas PM10 e PM2,5, o dióxido de xofre e o ozono troposférico”. Ditas
partículas “afectaron principalmente aos núcleos urbanos de A Coruña, Ourense,
Pontevedra, Santiago e Vigo. En todos rexistráronse superacións dos valores
medios anuais e diarios recomendados pola OMS para ambos contaminantes”.
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Ademais, “rexistráronse superacións da concentración media diaria de dióxido de
xofre (SO2) recomendada pola OMS en varias estacións do territorio galego,
situadas en lugares próximos a grandes industrias e portos”. “Os peores niveis de
SO2 tiveron lugar na estación situada ao sur da fábrica de cementos de la empresa
Cementos Cosmos SA, en Oural, Sarria, con 98 superacións do valor diario (un
de cada catro días ao ano)”.
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O informe destaca, así mesmo, “os elevados niveis de dióxido de nitróxeno
(NO2) detectados no porto de A Coruña, excedendo con 72 µg/m3 o valor límite
anual, establecido pola lexislación para este contaminante en 40 µg/m3.
Evidénciase así un problema que podería estar afectando á calidade do aire das
áreas residencias máis próximas á Coruña”.
Por último, subliñase que “para a elaboración deste informe só se dispuxo da
información sobre os niveis de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) e
metais pesados (arsénico, cadmio, níquel e chumbo), cuxa avaliación é obrigada,
nas estacións de Riazor, Torre de Hércules (A Coruña), Lugo e Ourense. Na
primeira, alcanzouse o obxectivo legal establecido para o canceríxeno
benzo(α)prireno en 1 ng/m3, a segunda peor situación durante 2017 en todo o
Estado español. En Ourense sextuplicouse a recomendación da OMS con 0,86
ng/m3 sobre os 0,12 ng/m3 de referencia, así mesmo desbordada na Torre de
Hércules e Lugo”.
O informe conclúe que os catro principais focos de contaminación en Galicia
son: algunhas grandes industrias, as centrais termoeléctricas de carbón, o tráfico
marítimo e o tráfico rodado das grandes urbes”.
Ante esta situación, dunha gravidade extraordinaria para a saúde e a contorna
natural, a entidade Ecoloxistas en Acción solicita:

-

Que o Goberno da Xunta se esforce por mellorar a información da
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calidade do aire en Galicia, xa que “a páxina web autonómica de calidade
do aire non ofrece dato en tempo real das 35 estacións das redes
industriais e portuarias nin das 4 redes municipais e so permite a descarga
de datos horarios históricos para seguir a evolución da contaminación do
aire en períodos máximos dun mes”.
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-

Que cumpra coa obriga legal de avisar á poboación no caso de que se
volva superar o limiar de alerta de ozono, como xa aconteceu en Noia e en
O Saviñao.

-

Que incremente as medicións dos niveis de hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP), relacionados coa queima de carbón e biomasa, así
como adoptar medidas de redución das emisións.

-

Que corrixa o Plan de Mellora da Calidade do Aire de A Coruña,
aprobado pola Xunta de Galicia no ano 2011, xa que se demostrou co
tempo a súa ineficacia.

O Goberno da Xunta de Galicia, por responsabilidade, debería asumir de
inmediato estas esixencias.
Por todo o dito, o Grupo Parlamentario do Grupo Común da Esquerda, presenta a
seguinte Interpelación:

1.) Que valoración fai a Xunta de Galicia do informe de Ecoloxistas en Acción
sobre a contaminación do aire?

2.) Por que non se informou á cidadanía da superación do limiar de alerta de
ozono?

3.) Está preparada a Xunta de Galicia para afrontar unha situación de emerxencia por
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esta cuestión?

4.) Cal é o protocolo de actuación da Xunta para situacións con superación do
limiar de alerta de ozono?
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5.) Vai a asumir o Goberno as recomendacións do informe de Ecoloxistas en
Acción?

6.) Que está facendo a Xunta de Galicia para reducir a contaminación do aire?

7.) Cales son as previsións da Xunta de Galicia para os próximos anos a este
respecto?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. do Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 04/09/2019 12:47:22
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Antón Sánchez García na data 04/09/2019 12:47:39
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

Cada vez hai máis evidencias do espolio sistemático perpetrado polo Ditador
Francisco Franco en Galiza durante a Ditadura, no que constituíu un auténtico
“latrocinio” de bens mobles e inmobles de titularidade pública e privada que acabaron
no patrimonio persoal do Ditador e da súa familia, constituíndo un claro exemplo de
enriquecemento ilícito e de malversación de fondos públicos posto que unha grande
parte destes bens foron adquiridos mediante a coacción, a forza ou o uso de recursos
públicos.
Se ben o Pazo de Meirás é o expoñente máis claro desta apropiación de bens,
existen moitos outros que tamén pasaron a ser propiedade do Ditador por medios
ilícitos, como é o caso da Casa Cornide, as estatuas de Abraham e Isaac, as pías
bautismais de San Xián de Moraime, o Pazo de Bendaña (Dodro), diversas obras de
arte, así como fontes, cruceiros, balaustradas e escudos que foron trasladados desde
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outros pazos galegos.
En realidade, estamos a falar dun macroespolio que contou coa participación do
aparello do Estado e coa complicidade da elite política e empresarial daquel tempo, que
tamén resultou beneficiada da trama: por iso o BNG considera que o estudo tamén debe

1
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poñer o foco nas prebendas e beneficios que obtiveron as persoas que participaron na
trama que fixo posíbel o enriquecemento dos Franco.
Para o BNG, o coñecemento da verdade histórica é unha mostra de saúde
democrática e de transparencia. E tamén o primeiro paso para que se faga xustiza, para
que se recoñeza o roubo sistemático e a corrupción a grande escala que son sinais de
identidade do franquismo, e para que se devolvan aos seus lexítimos propietarios todos
aqueles bens que foron adquiridos e transmitidos de maneira enganosa, ilícita ou
fraudulenta.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
1. Ten previsto a Xunta de Galiza encargar a unha comisión independente un
informe amplo e exhaustivo sobre todos os bens que puideron pasar a formar parte do
patrimonio dos Franco de maneira irregular ou ilícita?
2. Considera necesario o goberno galego facer unha avaliación dos beneficios
obtidos pola familia Franco como consecuencia da venda daqueles bens que foron
adquiridos de maneira ilícita ou fraudulenta?
3. Considera de interese o goberno galego elaborar un inventario de propiedades
mobles e inmobles espoliadas no que figure a súa procedencia, a propiedade orixinal, o
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método de adquisición ou apropiación, os valores históricos, artísticos e culturais, o
valor económico estimado, a situación actual e as entidades ou persoas lexitimadas para
a súa recuperación?

2

173620

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

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2019 12:55:49

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2019 12:55:55

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2019 12:56:04
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Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2019 12:56:12

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2019 12:56:20

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2019 12:56:27
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Mesa do Parlamento

Xoaquín Fernández Leiceaga e Teresa Porritt Lueiro, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Interpelación.
A máxima preocupación das persoas, das familias en Galicia é o emprego. A
cantidade e tamén a súa calidade.
Temos as xeracións máis competentes da nosa historia. As persoas esfórzanse
para formarse, completan unha FP ou cursan un grao universitario e logo un
mestrado –os que poden-. Ou acreditan doutros xeitos a súa profisionalización.
O noso nivel sube, e debemos tender a que o faga aínda máis, porque é unha
garantía de futuro.
¿E logo que? A dedicación e o esforzo chocan coa crúa realidade do mercado
laboral. Algúns, os menos, teñen unha entrada prometedora no mercado laboral,
con estabilidade e bos salarios. Outros marchan, seguramente os mais
ousados, preparados ou con recursos. E a maioría vense condenados á
precariedade e á salarios demasiado baixos. A ir dando tombos de contrato en
contrato, nunha inestabilidade asfixiante, con ingresos que permiten dificilmente
chegar a fin de mes, axudados por familiares ou pensionistas, sentindo que o seu
esforzo e a súa formación non son adecuadamente recompensados. No último
ano, de case 1 millóns de contratos en Galicia houbo mais de 900 mil contratos
temporais.
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Na recuperación o emprego temporal medra a un ritmo tres veces superior
ao indefinido. Para as mulleres, peor. Para os menores de 30 anos practicamente
todo o emprego creado nestes últimos anos é temporal. Todo o emprego
público creado desde 2014 é temporal. De novo, todo o emprego. E isto si
que depende directamente das políticas da Xunta de Galicia.
O Goberno galego ten que rectificar as súas políticas neste campo. Creamos
demasiado pouco emprego (un 8 % desde o segundo trimestre de 2013 ao
segundo de 2019, cando en España as cifras máis que duplican a estas).
A ocupación que se xera non cumpre as condicións mínimas de estabilidade e
suficiencia salarial. Non ofrece boas oportunidades. Condena á mocidade no
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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presente e sacrifícaa no futuro, porque o que sucede ao inicio condiciona toda
a traxectoria laboral. E o sector público autonómico compórtase aínda peor.
En vez de corrixir a tendencia á precariedade, agudízaa.
¿Como imos pedirlle á mocidade compromiso co futuro (formativo, social,
político) se non lle ofrecemos un presente digno?
¿Como vai a Xunta de Galicia ter autoridade moral para dirixirse aos axentes
privados para que combatan a precariedade se é un mal exemplo no sector
público autonómico?
O cambio de políticas públicas é urxente. Na Administración da Comunidade
Autónoma para ofrecer oportunidades satisfactorias á nosa mocidade. Nas
políticas de emprego, para incidir en salarios e condicións laborais en favor
dunha remuneración suficiente e unhas condicións dignas.
Polo exposto, o deputado e a deputada asinantes formulan a seguinte
Interpelación:
1.ª) Está disposta a Xunta de Galicia a rectificar as súas políticas de emprego
para darlle unha oportunidade á mocidade?
2.ª) Está disposta a Xunta de Galicia a por en marcha un plan de actuación
contra a precariedade laboral, a fenda de xénero e os baixos salarios?
3.ª) Está disposto a facelo no sector público autonómico?
Pazo do Parlamento, 04 de setembro de 2019
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Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Asdo.: Teresa Porritt Lueiro
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/09/2019 13:08:49
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María Teresa Porritt Lueiro na data 04/09/2019 13:09:01
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Mesa do Parlamento

Xoaquín Fernández Leiceaga e Teresa Porritt Lueiro, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Interpelación:
Galicia vén experimentando unha taxa de expansión do seu produto nos últimos
anos que en media iguala á do conxunto de España. Pola contra a creación de
emprego vén experimentando un ritmo que é aproximadamente a metade do
español. Como resultado a produtividade do traballo en Galicia converxe coa
española pero ao tempo perdemos base humana, en termos comparados, e
producimos menos oportunidades de emprego á mocidade que se incorpora ao
mercado laboral.
Converxemos en renda por habitante e en produtividade pero experimentamos
unha atonía demográfica que nos fai perder peso no conxunto de España e nos
aboca a un futuro dunha sociedade demograficamente regresiva, cunha estrutura
da poboación cada vez máis avellentada, cun número elevado de persoas
dependentes gravitando sobre unha base ocupacional limitada.
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A solución está en impulsar a formación de capital (privado e público), ben sexa
procedente do exterior ben sexa a que ten lugar desde Galicia. Sen embargo
observamos o seguinte:
 En investimentos externos estamos moi por baixo do que nos
correspondería por dimensión humana ou económica. Normalmente, no
1 % de España.
 En investimento propio, non é só que esteamos un 40 % por baixo da
formación de capital que en 2008. E que na época de Fraga investíanse 6
de cada 10 euros de ganancias e rendas mixtas. Na de Touriño, 7 de cada
10. Desde que é presidente Alberto Núñez Feijóo só 4 de cada 10.
¿Imaxínanse que impulso fenomenal daríamos ao investimento e ao
emprego se fósemos quen de igualar a ratio de investimento da época
Fraga? (xa non digo a de Touriño) ¿Cantos proxectos adicionais en
marcha? ¿Cantos mozos e mozas que estarían gañándose a vida e vivindo
aquí en vez de seguir exportando cerebros?
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Exportamos traballo cualificado, ben formado. Exportamos capital,
singularmente a través do sistema financeiro, irrigando economías noutras
latitudes. En marzo de 2019, de acordo cos datos do Banco de España
mantiñamos 64.725 millóns de euros en depósitos pero só 40.660 millóns en
créditos.
A política da Xunta de Galicia, que consideramos fracasada, apostou polos
incentivos fiscais e polos cambios na regulación legal. Os resultados son
suficientemente elocuentes.
Polo exposto, o deputado e deputada asinantes formulan a seguinte
Interpelación:
1.ª) Considera vostede aceptábeis os datos de formación bruta de capital en
Galicia desde 2009?
2.ª) Como explica o desaxuste entre a evolución alcista do excedente bruto de
explotación e a atonía da FBC nos últimos anos?
3.ª) Considera un éxito a política de incentivos fiscais ao investimento en
Galicia dos últimos anos?
4.ª) Está disposto a rectificar as súas políticas de captación de investimentos?

Pazo do Parlamento, 04 de setembro de 2019
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Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Teresa Porritt Lueiro
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/09/2019 14:03:05
María Teresa Porritt Lueiro na data 04/09/2019 14:03:17
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Á MESA DO PARLAMENTO

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentario do Grupo Común da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo
147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte INTERPELACIÓN.

O 17 de xuño do presente ano, con motivo do Día Mundial da Loita contra a
Desertificación do Solo, ADEGA denunciou que en Galicia se perden
anualmente preto de 42 millóns de toneladas de solo por mor da erosión, polo
que cómpre “adoptar medidas urxentes e efectivas contra esta problemática”.
A asociación ecoloxista subliñou que “o actual contexto de cambio climático” é
en gran medida responsable de que o 12% do territorio galego sufra risco de
desertización. Outras causas salientables son “os incendios forestais, os
monocultivos, a agricultura e a gandería intensiva, as explotacións domésticas, o
urbanismo e a ocupación do litoral, a minaría, e en xeral os cambios nos usos de
solo”. A todo isto hai que sumar as secas recorrentes e os cambios nas
precipitacións.
A situación é dunha inmensa gravidade polo que significan os solos para a
biodiversidade do planeta, así como para a produción de alimentos saudábeis e
para a almacenaxe e a filtración da auga.
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Para afrontar a crise, ADEGA reivindica conservar o bosque autóctono; loitar
contra os incendios; fomentar a compostaxe caseira e comunitaria, con modelos
porta a porta para o lixo urbano e plantas de compostaxe comarcal; adoptar
medidas contundentes contra o cambio climático; e aumentar a protección real e
efectiva dos espazos naturais coas figuras legais axeitadas.
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É o obvio que a Goberno galego lle queda aínda moito que facer para satisfacer
estas demandas. O bosque autóctono mingua cada ano en favor do monocultivo
do eucalipto; todos os anos Galicia padece 6.000 incendios, a metade do
conxunto do Estado; SOGAMA segue sen apostar por unha xestión sustentable;
as medidas contra o cambio climático continúan sendo anecdóticas e
propagandísticas; e a lexislación actual é incapaz de protexer da maneira axeitada
a contorna natural. Urxe, polo tanto, que a Xunta de Galicia asuma as
reivindicacións de ADEGA e aplique políticas que sexan congruentes coas
mesmas.
Polo anterior, o Grupo Parlamentario do Grupo Común da Esquerda, presenta a
seguinte INTERPELACIÓN:

1.ª) Que valoración fai a Xunta sobre as demandas de ADEGA ao respecto da
loita contra a desertificación?

2.ª) Que ven facendo a Xunta de Galicia para deter o proceso de desertificación?

3.ª) Ten previsto a Xunta de Galicia impulsar medidas ambiciosas para deter a
desertificación?
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Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. do Grupo Común da Esquerda
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Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 04/09/2019 16:20:10
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Antón Sánchez García na data 04/09/2019 16:20:16
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

Acollemos con sorpresa a iniciativa a respecto do xabaril e a demanda ao Estado
reivindicando unha actuación decidida que poña solución a esta cuestión que está a
promover o PP en diferentes comarcas galegas. Así, o PP de Lalín, a través dunha
moción presentada para sometela a debate e votación no Pleno Municipal do 30 de
agosto, na procura de obter un apoio unánime de tódalas forzas da corporación,
argumenta basicamente que a solución á situación do xabaril pasa por demandar ao
Estado que lidere as accións para poñer remedio a esta situación. Entre outras
novidades, demándalle que declare praga esta especie, que elabore un censo de
poboación por CCAA, que determine medidas de xestión, que estableza accións de
bioseguridade (entre elas levantar unha valla con Francia), e que coordine ás CCAA
neste asunto pois ao seu xuízo semella que non está a facer nada.
Carga o PP de Lalín contra o goberno central pola pasividade neste asunto, máis
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obvia valorar o papel e responsabilidade que neste eido lle corresponde á Xunta. Do
mesmo modo, o 28 de agosto, o PP provincial de Lugo, anuncia semellantes argumentos
co propósito de levar ao pleno da Deputación de Lugo, pedíndolle ao goberno central
unha actuación fronte ao xabaril.
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Posteriormente, o 31 de agosto, en Rodeiro, o PP da provincia de Pontevedra, a
través do seu presidente provincial, Alfonso Rueda, anuncia que presentarían na
Deputación unha moción no mesmo sentido, “reclamar ao Goberno central que deseñe
una estratexia común entre administracións para "frear" as consecuencias da
proliferación do porco salvaxe nos cultivos e na seguridade vial”.
Unha das demandas principais que realizan é esixir do Estado a declaración da
poboación do xabaril coma “PRAGA”, aspecto este que cabe matizar. En virtude da
lexislación existente, é a Lei 43/2002, de 20 de novembro, de sanidade vexetal, a que
regula o concepto de praga que afecte a cultivos e do procedemento da súa declaración e
aplicabilidade.
Para a declaración oficial dunha praga as autoridades competentes deberán
verificar a presenza e a importancia da “infestación”, e que no caso do xabaril, partindo
que non existe unha información de partida sobre o tamaño poboacional, xa que non se
dispoñen de censos, que ata agora negaron, e

deberían concorrer outra serie de

elementos para elevalo ao nivel de “infestación”. Máis de insistir nesta vía, e se tan
claro o ten unha parte do PP de Galiza, non entendemos o motivo polo que non
promoven desde o goberno da Xuntas dita declaración, pois o artigo 14, “Actuacións
inmediatas e declaración de existencia dunha praga”, nos seus apartados 2) e 3) outorga
a posibilidade de que as CCAA poidan declarar pragas dentro do seu territorio.
Cabe recordar que en materia de medio ambiente Galiza ten asumido
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competencias compartidas, correspondéndolle ao Estado a lexislación básica e á Galiza
referidas ao desenvolvemento de normas adicionais, entre elas a que permite adoitar
medidas propias para a xestión da fauna a través da súa lei de conservación da natureza,
así coma a competencia en exclusiva da caza (EAG artigo 27.15). Xa que logo, Galiza
conta coa suficiente autonomía normativa para dispoñer de medidas de actuación fronte
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ao xabaril, sendo ademais quen debe exercer a responsabilidade competencial inmediata
neste eido no desenvolvemento das súas atribucións.
Tendo en consideración que por numerosas veces, nos últimos tempos, o BNG
ten presentado neste Parlamento, tanto no Pleno coma en Comisións, iniciativas
demandando un Acordo para que a Xunta adoitase tódalas medidas ao seu alcance para
poñer solución definitiva ó problema suscitado pola sobrepoboación do xabaril,
nomeadamente a elaboración e aprobación dun Plan de Xestión da especie incluíndo un
censo e un protocolo de bioseguridade, coma medidas principais e eixos sobre os que
dispoñer toda a gama de accións necesarias.
Atopándonos coa resistencia do grupo parlamentario do PP e dos cargos da
Xunta que compareceron na Cámara a responder a preguntas do BNG, negando
calquera posibilidade de adoitar un plan de xestión e elaboración de censos,
argumentado que xa a Xunta de Galiza estaba a dispoñer das medidas suficientes para
afrontar esta situación.
Pois resulta sorprendente que, agora, estruturas e cargos do seu partido, tanto no
ámbito provincial coma local, artellen unha estratexia en paralelo demandando do
Estado, o que aquí nin asumen nunha estratexia de eludir responsabilidades, logo de
negar reiteradamente o problema.
Unha vez máis mantemos a necesidade de que de inmediato a Xunta asuma as
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súas responsabilidades e dispoña dun Plan de Xestión da especie, incluíndo a
elaboración dun censo poboacional, a súa incidencia por Comarcas, e a
protocolarización de tódalas medidas que, por separado ou combinadas, faciliten
manexar o tamaño da especie e reducir os danos aos cultivos. Entendemos que unha
política exclusiva de batidas non é a solución, coma se constata xa tras varios anos de

3

173632

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

incremento destes controis, e que incluso pode agravar este problema e inducir máis
danos a agricultura e outros sobre a biodiversidade.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
Recoñece a Xunta a súa incapacidade de asumir a súa responsabilidade na
problemática do xabaril, apreciación que se deduce da reivindicación de axuda urxente
que demandan estruturas e cargos relevantes do PP galego, no ámbito provincial e
dende algúns concellos?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

4

173633

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

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/09/2019 10:52:30

Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2019 10:52:39

María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2019 10:52:47

Noa Presas Bergantiños na data 05/09/2019 10:52:55

Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2019 10:53:02
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Ana Pontón Mondelo na data 05/09/2019 10:53:10
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla
Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa á
situación de precariedade do persoal das residencias dependentes da Consellaría de
Política Social.

A Secretaria Nacional de CIG Autonómica ven de dirixir un escrito aos grupos
parlamentares do Parlamento Galego co contido que a continuación se transcribe:
“A situación de deterioro xeral nas prestacións que están a recibir as persoas
maiores usuarias de residencias da terceira idade e centros de día xestionados
directamente pola Xunta de Galiza, fundamentalmente polas condicións laborais dos
empregados públicos que manteñen este servizo, que se especifican nas seguintes
cuestións:
1.

O persoal das Residencias de Maiores está a traballar nunhas condicións

de sobre esforzo e carga de traballo moi elevado co conseguinte risco de estres laboral.
Isto sucede como consecuencia duns cadros de persoal insuficientes para cubrir as
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necesidades das persoas usuarias. Para a CIG no se trata dunha cuestión puntual tanto
no tempo como nos centros e residencias, senón que é xeneralizara. Así a ese
sobreesforzo ao que se ve sometido o persoal traballador supón en definitiva unha
auténtica explotación laboral.
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2.

Esta Consellaría ten o índice de sinistralidade laboral maior de toda a

Xunta de Galiza, superando a Medio Rural cos bombeiros forestais, e tamén unha
porcentaxe de baixas por incapacidade laboral por enriba da media de calquera outro
departamento da Administración Autonómica. Supoñemos que moitas destas baixas por
IT son consecuencia da carga de traballo o enfermidades relacionadas co traballo a
quendas, infeccións bacterianas ou víricas derivadas do traballo con menores ou
anciáns, ou incluso trastornos músculo-esqueléticos repetitivos, mal derivados ou non
recoñecidos polas mutuas. Como exemplo algunhas residencias teñen hoxe o 20% do
seu cadro de baixa, en moitos casos por accidentes laborais e enfermidades comúns
derivadas dos esforzos músculo-esqueléticos (Residencias de Maiores de oleiros,
Residencias de Maiores de Volta do Castro, Centro Residencial de persoas dependentes
de Vigo, etc.)
3.

O Cambio de posto de trabalo para adaptación por causas derivadas da

saúde logo de accidentes laborais ou simplemente polo traballo continuado, unida á
propia idade do persoal, está a medrar de xeito considerable. A Xunta a pesar de ser
coñecedora desta situación no implementa medidas de calado para minimizar o risco de
lesións. Para a CIG as medidas par mobilización das persoas usuarias como poden ser
un mellor equipamento, formación, etc., non poden obviar a necesidade de aumentar o
cadro de persoal.
4.

Os postos adaptados porque as persoas que os ocupan non teñen as
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condicións físicas ao 100% e necesitan un apoio para realizar as súas funcións ( e non
teñen material de axuda axeitado) fai que se sobrecargue ao persoal que si pode. A
Xunta nestes casos tampouco realiza a contratación de persoal de reforzo.
5.

As categorías máis afectadas por estas situacións son as de enfermería,

auxiliares de enfermería e camareiras-limpadoras. Pero os cadros a mínimos tamén son
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os do persoal ordenanza, de cociña ou equipos multidisciplinares. Chegamos ao caso de
que hai centos que teñen que deixar de facer actividades ocupacionais ou de animación
por esta falta de persoal. Noutros casos queda sen control de acceso a entrada dos
centros, con por exemplo sucede na Residencia da Pobra do Caramiñal e no centro de
menores de Carballeira en Ourense onde a recepción queda valeira durante os fins de
semana ou festivos xa que non hai quen atenda.
6.

A suspensión do artigo 19 do V Convenio Único para o persoal laboral

supuxo que dende a lei de medidas de 2012 (que foi prorrogada nas sucesivas leis de
orzamentos) nas carteleiras de traballo desapareceron os descansos adicionais por
traballo a quendas e os directos por traballo en fin de semana e festivos, aumentando a
carga horaria de xeito considerable.
7.

A falta de persoal de enfermería e auxiliar de enfermería nas listas de

agarda para as contratacións temporais son mostra e resultado desta carga de traballo e
unhas malas condicións laborais e salariais xa que o persoa auxiliar de enfermería e
enfermeiras/os das listas de contratación prefiren acudir ao SERGAS. Isto baleira de
facto moitas listas provinciais provocando chamados irregulares o directamente ilegais
como aconteceu neste verán 2019 nos centros da provincia da Coruña, onde non houbo
ningún procedemento público de selección, incumprindo os principios de mérito,
igualdade e capacidade para o acceso á función pública e que así foi denunciado pola
CIG.
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8.

É necesario un dimensionamento axeitado do persoal ás novas

condicións das persoas usuarias e centros. O decreto de rateos de persoal é do ano 2005
para os centros de menores e 2007 para os centros de maiores, e dende aquela os
usuarios e características dos centros mudaron ( a lei do menor é diferente e a tipoloxía
de usuarios tamén, indo cara persoas politoxicómanas e con patoloxías diversas). Nos
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centros de maiores tamén, xa que a día de hoxe poden ingresar nos centros persoas con
problemas psiquiátricos, independentemente da idade, o que fai que a atención teña que
cambiar e para o que o persoal non está adecuadamente formado. Todo isto repercute
tamén directamente na carga de traballo e na calidade do servizo proporcionado.
Dende a representación sindical da CIG-Autonómica do persoal laboral que
traballa en residencias de maiores, centros de atención a persoas dependentes e centros
de menores consideramos que o PARLAMENTO DE GALIZA é o lugar onde a
conselleira responsable desta xestión, Fabiola García Martínes, debe dar explicacións
desta situación. É insostible alongar no tempo durante tantos anos a necesaria
ampliación do cadro de persoal que fai que xunto coa falla de cobertura de ausencias e
contratacións “a dedo”, a Xunta de Galiza está a deteriorar gravemente a prestación dos
servizos públicos e a incidir moi negativamente na seguridade e saúde do persoal.
Por todo o anterior reiteramos a solicitude de comparecencia por ía de urxencia á
Conselleira de Política Social no Parlamento Galego para explicar a que se deben os
numerosos recortes efectuados e a non ampliación dos cadros de persoal de acordo a un
dimensionamento en base a rateos xustas segundo centros e persoas usuarias, que non
comprometan a seguridade e saúde do persoal traballador en Política Social, que están a
incidir negativamente nunha prestación digna e de calidade nos centros de persoas
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maiores e nos centros de menores da Xunta de Galiza.”

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego fai propia a demanda que
realiza CIG-Autonómica e por esa razón presenta a seguinte interpelación:
Non lle parece que a situación que se describe sobre a situación do persoal que
presta servizos nas Residencias dependentes da Consellaría de Política Social é de
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suficiente gravidade para que @s máxim@s responsábeis da mesma teñan que dar
explicacións en sede parlamentar?
Van proceder ao dimensionamento preciso dos cadros de persoal, de xeito que as
rateos se adapten tanto ao número como as novas tipoloxías de usuari@s e deixen de
comprometer a seguridade e saúde do persoal traballador e a calidade asistencial que se
presta?
Vai incluír no orzamento da Xunta para o ano 2020 as partidas orzamentarias
precisas para este fin?
Considera que as persoas que están nas residencias dependentes da Consellaría
de Política Social poden estar recibindo unha atención de calidade cos déficits de
persoal descritos?
Cando vai proceder a eliminar a suspensión do artigo 19 do V Convenio Único
para o persoal laboral?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2019 12:45:16

Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2019 12:45:23

Noa Presas Bergantiños na data 05/09/2019 13:00:37

Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2019 13:00:47

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/09/2019 13:00:55
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Ana Pontón Mondelo na data 05/09/2019 13:01:03
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Luca Chao Pérez, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario Grupo Común
da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte INTERPELACIÓN, sobre a situación da planta de aluminio
de Alcoa de San Cibrao

O pasado mes de agosto a dirección da planta de aluminio de Alcoa, en San
Cibrao, anunciou un novo recorte da produción que suporá a rebaixa total do
11,25% da súa actividade e a parada de 32 das 512 cubas de electrolise.
Cómpre ter en conta que a planta de San Cibrao é o principal motor económico
da Mariña Lucense e un dos máis importantes de Galicia. Conta na actualidade
con 1100 persoas empregadas e unhas 400 empresas auxiliares. E é, ademais, a
única instalación que mantén a produción de aluminio primario no Estado.
Un dos principais problemas que afronta a fábrica é a de moita da industria do
noso país, o elevado prezo da enerxía que, nalgún caso, supón ata o 50% dos
costes de produción. Unha demanda reiterada por parte dos traballadores e
traballadoras da industria deste país, reiterada en campaña electoral pero
ignorada unha e outra vez polas administracións competentes

Ante esta situación, a deputada asinante presenta a seguinte Interpelación:
1.ª) Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para salvagardar os postos
de traballo e a actividade industrial en Alcoa San Cibrao?
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2.ª) Como valora o Goberno galego a situación de Alcoa San Cibrao?
3.ª) E da industria galega en xeral?
Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez

173641

Deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda

Asinado dixitalmente por:
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Luca Chao Pérez na data 05/09/2019 14:13:29
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar Grupo Común da
Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte INTERPELACIÓN.

A precariedade no mercado laboral está marcada por moitos factores, que
principalmente dende a crise teñen convertido esa precariedade nunha
característica estrutural que non deixa de medrar.
Os fraudes na contratación inflúen directamente nesa precariedade e van dende o
abuso da temporalidade ata directamente evitar todo tipo de contratación,
obrigando a un traballador por conta allea, ter que converterse nun falso
autónomo, evitando a contratación do mesmo e producindo unha auténtica fraude
á Seguridade Social, así como unha aniquilación dos dereitos laborais do propio
traballador.
O aumento das chamada economía das plataformas e o emprego de plataformas
online, puxo en evidencia estas prácticas empresariais ilegais, que xa teñen sido
condenadas por varias sentencias. Unha situación que afecta principalmente a
traballos non cualificados, pero que tamén está latente en traballos cualificado.
O coste que leva por diante os dereitos laborais das traballadoras e traballadores
que se atopan nesta situación de fraude de lei, provoca que cada vez se teña máis
consolidado o concepto de “traballador pobre”. Unha situación que non afecta
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unicamente as condicións laborais ou ao poder adquisitivo si non que tamén ten
influencia nas propias pensións.

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda presenta a
seguinte Interpelación:

173643

-

Ten realizado o Goberno da Xunta de Galicia algún estudo sobre falsos
autónomos no noso mercado de traballo?

-

Que medidas ten realizado o Goberno da Xunta de Galicia para a
persecución da fraude na figura dos falsos autónomos?

-

Ten pensado o Goberno levar a cabo unha campaña de inspección
específica neste sentido?

-

Que medidas concretas pensa realizar no ámbito da economía das
plataformas?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 05/09/2019 16:36:52
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario Grupo Común da
Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte INTERPELACIÓN.

A precariedade no mercado laboral está marcada por moitos factores, que
principalmente dende a crise, teñen convertido esa precariedade nunha
característica estrutural que non deixa de medrar.
Os factores que interveñen, están principalmente relacionados cunha alta
temporalidade, un aumento do traballo a tempo parcial ou dos baixos salarios,
todo isto unido tamén ao que está a suceder no traballo por conta propia no que
cada vez existen máis persoas que se ven obrigadas a ser autónomas e que moitas
están nunha situación de falsos autónomos, igual que acontece co fraude nas
prácticas. Ademais, a falta de oportunidades no mercado de traballo con parados
de longa duración e persoas que deben emigrar na procura dun posto de traballo,
van sumando caras ao prisma da precariedade no noso mercado laboral.
Por poñer varios exemplos, a taxa de temporalidade está xa en máis dun 27%, e a
de parcialidade, si antes da recesión era dun 11%, no ano 2016 estaba xa nun
15%. Estas situacións xunto coa inestabilidade no posto de traballo, teñen un
impacto directo nos salarios, provocando o que xa é coñecido como traballadores
pobres.
Evidentemente, o incremento e a consolidación da precariedade no mercado de
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traballo, ten relación directa coas últimas reformas laborais que afectaron de cheo
aos dereitos das traballadoras e traballadores abaratando os despidos, fomentando
a temporalidade e deixando practicamente anulada a negociación colectiva.
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Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario Común de Esquerda presenta a
seguinte Interpelación:
-

Cales son as medidas que ten levado a cabo o Goberno da Xunta de
Galicia para poñer freo á precariedade do noso mercado de traballo?

-

Que medidas vai a aplicar o Goberno Galego para dotar de máis
estabilidade o emprego en Galicia?

-

Que medidas vai a aplicar o Goberno Galego para dotar de máis
estabilidade o emprego público en Galicia?

-

Considera o Goberno que a taxa de temporalidade ven dada pola ter unha
estrutura produtiva precaria ou por ser contratación irregular?

-

Cantos cartos ten investido o Goberno para subvencionar que as empresas
galegas fomenten a contratación estable e transformen contratos temporais
en indefinidos?

-

Teñen feito seguimento e valoración das axudas a empresas para o
fomento da contratación indefinida?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
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Deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 05/09/2019 16:23:12
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, sobre
emerxencia climática e apoio á mobilización mundial polo clima do 27 de setembro.

1.O vindeiro venres 27 de setembro está convocada unha mobilización mundial
en defensa do planeta e para facerlle fronte ás ameazas e riscos derivados da chamada
“crise do clima”. Trátase dunha chamada de atención diante do inexorábel “cambio
climático” e da incapacidade de organismos internacionais e grandes corporacións para
facerlles fronte.
A proba máis evidente desta crise son os recentes informes de dous organismos
internacionais dependentes das Nacións Unidas: o Panel Intergubernamental sobre o
Cambio Climático (IPCC) e a Plataforma Intergubernamental de Biodiversidade e
Servizos Ecosistémicos (IPBES). Estes informes fixeron saltar as alarmas sobre a
catástrofe ambiental e humana a que está abocada o planeta se non se produce un
drástico cambio de rumbo, xa que non se están cumprindo os obxectivos marcados nos
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sucesivos cumios do clima e os acordos internacionais ao respecto.
Non é tempo pois de “bágoas de crocodilo” nin de declaracións para a galería. É
tempo de actuar, e de facelo con determinación. Cómpre aprobar un plan de acción que
vaia ás causas do problema, non que simplemente minimice, atenúe e atrase as súas
gravísimas consecuencias.
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2. Dada a magnitude e as graves consecuencias que está a ter xa a “emerxencia
climática”, consideramos necesario enfrontala desde unha tripla dimensión: a global, a
galega e a local.
En primeiro lugar, nunha perspectiva global, cómpre denunciar o interese en
poñer o foco de atención nas consecuencias da crise climática (incremento das
temperaturas, seca, escaseza de recursos, destrución da biodiversidade, ameazas para a
saúde) e non nas súas causas: sistema económico capitalista depredador de recursos,
xerador de relacións inxustas e de graves agresións ás persoas, aos pobos e aos
ecosistemas... Cómpre polo tanto denunciar as consecuencias da actual fase do
capitalismo e explicar a crise climática nese contexto, poñendo en relación as agresións
ao medio coas desigualdades económicas e sociais e as opresións nacionais e de clase.
En segundo termo, desde unha perspectiva galega é necesario ter en conta o
papel de Galiza na economía estatal e mundial como fornecedora de materias primas,
mediante o desenvolvemento de actividades extractivas e depredadoras que teñen altos
custos ambientais e escasos beneficios sociais e para o país no seu conxunto. En
consecuencia, débese situar no centro do debate as consecuencias para o clima, para a
saúde, para a cohesión social e territorial e para o benestar colectivo das actividades
extractivas de sectores como o enerxético, industrial, forestal, megamineiro, a
mobilidade, o ciclo da auga, a xeración e xestión dos residuos, os macrocentros
comerciais... defendendo un modelo alternativo que poña o relevo na sustentabilidade,
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na xustiza social, no equilibrio ambiental e no beneficio colectivo para o noso país.
En terceiro lugar, é necesario considerar como afecta a emerxencia climática no
ámbito local e as medidas que poden desenvolver os concellos e deputación, no seu
ámbito de competencia, para facerlle fronte a este desafío, mediante a redución da
pegada ecolóxica con actuacións no ámbito do urbanismo, a mobilidade, a enerxía, a
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xestión dos residuos, a xestión do ciclo da auga, ou a aposta por un desenvolvemento
económico máis sustentábel e máis xusto que fomente os recursos propios, as cadeas de
valor e o comercio de proximidade.
3. O debate sobre a emerxencia climática é un terreo cheo de trampas, cheo de
declaracións para a galería, de boas intencións e de posturas cosméticas. Todo o mundo
se apunta á moda do verde, do sustentábel, da economía circular, mesmo aqueles
gobernos e grandes corporacións que traballan xusto no sentido contrario e que son os
principais responsábeis da crise do clima. Por iso precisamos menos declaracións e máis
actuacións, menos postureo e máis medidas efectivas para cambiar o rumbo dun mundo
que vai camiño da catástrofe.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
1.

Apoia o goberno galego a mobilización mundial polo clima do 27 de

setembro?
2.

Comparte o goberno galego as razóns desta convocatoria e as causas que

as entidades convocantes sinalan como culpábeis da emerxencia climática?
3.

Considera que en Galiza existen problemas específicos en relación coa
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crise climática?
4.

Considera necesaria a creación dun gabinete de crise e dunha Axencia

Galega para o Clima e a Meteoroloxía?
5.

Que medidas prevé adoptar o goberno galego no curto e medio prazo

para facer fronte á crise do clima?
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6.

Comparte a Xunta de Galiza que o sistema económico actual é o

principal causante da emerxencia climática?
7.

Que tipo de coordinación e colaboración está a levar a cabo a Xunta de

Galiza con outras institucións, especialmente coas entidades locais, para facer fronte á
crise do clima?
8.

Considera necesario promover un grande debate social e a máxima

participación e transparencia arredor desta materia? Iniciou o goberno galego algún tipo
de proceso participativo ao respecto?
9.

Comparte o goberno galego a necesidade dunha lei galega para a loita

contra a emerxencia climática e da transición ecolóxica?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

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

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROl0eNcFqEN6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Unhas das manifestacións do cambio climático é o cambio do réxime de
precipitacións, o incremento das temperaturas e o intensificación dos períodos de seca.
Coa actual evolución, a previsión é que Galiza sufra nos próximos anos unha drástica
restrición dos recursos hídricos, fundamentais para o abastecemento humano e para as
actividades económicas.
A preservación, boa xestión e garantía dos recursos hídricos é unha prioridade
colectiva, unha cuestión principal para axenda do goberno do país, polo que a Xunta de
Galiza debe actual de maneira global para combater as causas e os efectos da crise do
clima así como para garantir os recursos hídricos necesarios para o abastecemento á
poboación, a biodiversidade e o desenvolvemento de actividades produtivas
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sustentábeis.
A Xunta de Galiza conta con competencias en materia de Augas, tanto no que
ten que ver co abastecemento como co saneamento. Tanto a lei de augas como a
normativa que a desenvolve fixan obxectivos e medidas a desenvolver por parte da
administración autonómica que deben ser unha prioridade nun contexto como actual
cheo de ameazas e de riscos.
1
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Por outra parte, as actuacións do goberno galego deben desenvolvese con
criterios de transparencia, de participación e procurando tanto a cooperación como a
máxima participación social e institucional. Neste sentido, é fundamental contar coas
entidades locais, coas asociacións de consumo, coas entidades comunitarias de xestión
de augas, coas entidades ecoloxistas e cos sectores produtivos.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
1.

Que previsións ten a Xunta de Galiza para o desenvolvemento das

medidas incluídas na Lei de Augas e na normativa que a desenvolve?
2.

Cando vai crear o Consello para o Uso Sustentábel da Auga, anunciado

en 2013?
3.

Cando prevé darlle cumprimento ás medidas previstas no Pacto Local da

Auga anunciado en 2013?
4.

Cando prevé elaborar o Plan Xeral de Abastecemento e os Plans Locais

de Abastecemento?
5.

Ten previsto a Xunta de Galiza revisar e actualizar o Plan Seca, tendo en

conta o novo contexto climático?
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6.

Cando está previsto definir os criterios xerais, en coherencia cos plans de

seca, para a elaboración por parte das entidades locais afectadas dos seus plans de
emerxencia.
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7.

Considera necesario realizar un estudo sobre o impacto das actividades

económicas e dos asentamentos humanos na cantidade e na calidade dos recursos
hídricos, así como sobre as medidas de minimización destes impactos?
8.

Ten previsto a Xunta de Galiza desenvolver medidas de apoio aos

concellos, ás mancomunidadades, aos sectores produtivos e comunidades de augas que
primen a preservación dos acuíferos e das concas fluviais así ás entidades que xestionen
sistemas de abastecemento, tratamento e consumo de auga con criterios de aforro,
redución, reutilización, eficiencia e calidade?
9.

Ten previsto o goberno galego reclamar a transferencia das

competencias en materia de augas que actualmente son de titularidade estatal?
10.

Prevé o goberno galego crear unha mesa de cooperación e participación

arredor da preservación e bo uso dos recursos hídricos, coa participación de todos os
axentes sociais, institucionais e económicos relacionados con este ámbito?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

Asdo.: Luis Bará Torres
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Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, sobre a
recuperación do programa de préstamo universal de libros de texto.

O Partido Popular suprimiu en 2009 o préstamo universal de libros implantado
en 2005 polo Goberno bipartito. Un duro golpe para as familias traballadoras galegas
que viron desaparecer un servizo fundamental que reducía notabelmente o custe que
cada ano deben asumir ao inicio do curso escolar. Facíao, ademais, nun momento de
crise económica que se ben comezada tería –como todas lembramos-- durísimas
consecuencias para as traballadoras e traballadores do noso país, non só en termos
económicos.
Os argumentos da Xunta para xustificar a supresión do programa mesturaban
nunha suposta redución de custes coa defensa de “bibliotecas familiares” inzadas de
libros de texto escolares.
A liña de axudas pola que foi substituído, que non cubren o custe total dos
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manuais, resultou máis cara e apenas un par de anos despois de se implantar xa superaba
nun millón de euros o investimento do último ano do préstamo universal.
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En maio de 2015 e despois de desprezar, suprimir rexeitar, entre outras,
iniciativas do Grupo parlamentario do BNG para a restitución do programa de préstamo
universal, o Partido Popular –nunha sorte de autoemenda parcial-- instou a creación do
denominado Fondo solidario de libros de texto que, sen o carácter universal do
implantado en 2005, recuperou parcialmente o préstamo de manuais nos centros.
Para o Bloque Nacionalista Galego o préstamo universal de libros de texto
garante un sistema máis xusto cubrindo o acceso aos manuais de todas as familias con
fillas e fillos en idade escolar.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
- Vai restituír a Xunta de Galiza o programa de préstamo universal de libros de
texto?
- Cre a Xunta de Galiza que o sistema actual cubre as necesidades das familias?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Ana Pontón Mondelo
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Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Francisco Casal Vidal, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario Mixto,
ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta en Pleno relativa a desenvolver un estudo sobre os
períodos de caducidade das concesións hidráulicas en Galicia.

Os encoros galegos con produción hidroeléctrica teñen unha potencia instalada
que alcanza os 3.701 MW. Esta cifra sitúa a Galicia no 2º posto entre as CC.AA.
e a súa potencia instalada representa o 21,7% de toda a península. A xeración
hidráulica dos encoros varía segundo o ano hidrolóxico: nun bo ano como o 2016
alcanzou os 9.814 GWh (18% da xeración hidráulica total do Estado); baixando
nun ano de seca como o 2017 aos 3.308 GWh.
Galicia conta co 5,4% da capacidade total peninsular de auga embalsada (2.534
Hm3), o que a sitúa na 6ª posición a nivel do Estado. O encoro máis antigo de
Galicia data de 1949 (A central de As Conchas); a finalización da súa concesión
se producirá en 2024. Outros 4 dos grandes encoros galegos produtores de
enerxía eléctrica rematan a súa concesión na década dos años 20. Na década dos
años 30 serán 9 as grandes centrais con concesión caducada.
En Galicia operan 2 demarcacións hidrográficas integramente no territorio do
noso País: Galicia Costa (xestionada por Augas de Galicia) e Miño Sil
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(xestionada polo Estado) e dúas compartidas: Cantábrico e Douro.
A enorme importancia deste potencial de produción eléctrica para a Transición
Enerxética Sustentable, coa máxima soberanía de Galicia, esixe ter a maior
cantidade posible de información para poder desenvolver políticas e estratexias
de futuro.

173659

Unha información capital é o período de caducidade das concesións
hidroeléctricas, para planificar con tempo suficiente as propostas de actuación
desde Galicia e así evitar decisións do Estado claramente prexudiciais para o
interese xeral de Galicia como a ampliación por 75 anos do período de concesión
da Central de Os Peares ditaminada polo Goberno de Zapatero sen ningunha
alegación nin oposición do Goberno da Xunta de Galicia. Sen esta ampliación Os
Peares revertería ao público en 2030. 181 MW que poderían dar subministración
a máis de 50.000 fogares.
Así mesmo habería que desenvolver argumentacións e ditames xurídicos para
poder contrarrestar as esperables argucias xurídicas das compañías eléctricas para
tentar manter as concesións mais alá do período máximo.
Ante a necesidade de ter con tempo información sobre os periodos de caducidade
das concesións hidráulicas en Galicia, e as actuacións da Xunta de Galicia neste
eido, O Grupo Mixto presenta a seguinte Pregunta ao Goberno para a súa
resposta en Pleno:

Está Xunta de Galicia desenvolvendo algún tipo de estudo xurídico en
profundidade que concrete os períodos de caducidade das concesións de todos os
encoros con produción eléctrica no territorio de Galicia, así como calquera
condicionante que puidera afectalos?

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2019.
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Asdo.: Francisco Casal Vidal
Deputado do G.P. Mixto
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Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 29/08/2019 14:06:54
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Francisco Casal Vidal, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario Mixto,
ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para o sua resposta en Pleno, relativa á intervención da Xunta de
Galicia nas negociacións para dar unha solución ao Concurso de Acredores
de Isowat Coruña

Despois da aprobación por unanimidade no Parlamento de Galicia dunha
iniciativa para instar a Xunta de Galicia a intervir ante o maior acredor do
Concurso de Acredores de Isowat, e da renovación por tres meses do ERTE, o 26
de xuño, por parte da xuíza do mercantil responsable do concurso, non parece
que estas xestións estean a dar resultados.

Ante a o próximo remate do prazo mencionado O Grupo Mixto presenta a
seguinte Pregunta ao Goberno para a sua resposta en Pleno:

Que xestións leva realizadas a Xunta de Galicia, desde a data na que a xuíza
responsable do Concurso deu un prazo de tres meses para buscar solucións, ante
o acredor principal, Abanca, e co posible inversor?
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Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2019.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Deputado do G.P. Mixto.

173662

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROq19WFoWoO8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 29/08/2019 14:23:42

173663

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa a atención temperá na provincia de Lugo, especialmente a
unidade do HULA, e as medidas adoptadas polo Goberno galego para garantir a
calidade asistencial das crianzas con trastornos de desenvolvemento.

En maio de 2019 desde o Bloque Nacionalista Galego reclamamos unha maior
dotación de persoal na unidade de atención temperá do Hospital Universitario Lucus
Augusti así como a ampliación do horario de atención das crianzas usuarias deste
servizo tamén polas tardes.
Trasladamos así as demandas de moitas familias das comarcas de Lugo, Sarria e
Lemos que denunciaban as listas de agarda, a redución de sesións así como os prexuízos
que a falta de persoal estaba a carrexar ás súas fillas e fillos.
Despois da pregunta oral formulada polo noso grupo no Pleno, desde o HULA
comprometéronse coas familias a implementar unha serie de mudanzas para mellorar a
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calidade asistencial en atención temperá, entre outras cuestións, reforzar o servizo de
logopedia e terapia ocupacional do HULA en horario de tarde para crianzas
escolarizadas; ampliar a xornada completa o horario da psicóloga e crear o servizo de
terapia ocupacional unha tarde á semana no Hospital comarcal de Monforte para atender
as crianzas do sur da provincia.
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Porén, as familias trasladan ao noso grupo que as mudanzas non se están a
implementar en todos os casos e nalgúns apenas parcialmente.
Entretanto, a Xunta de Galiza anunciou no mes de agosto a creación de dúas
unidades novas para atender, dunha banda, os concellos de Castro e Outeiro de Rei e,
doutra, os de Palas de Rei, Begonte, Friol e Guntín.

Por todo o exposto anteriormente formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno:
Que mudanzas prevé implementar e en que servizos a Xunta de Galiza no
servizo de atención temperá da provincia de Lugo?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2019

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

Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2019 10:38:53

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2019 10:39:00

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2019 10:39:11

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2019 10:39:21

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2019 10:39:29
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Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2019 10:39:38
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Á Mesa do Parlamento
Martin Fernández Prado, Gonzalo Trenor López, Jaime Castiñeira Broz, Jacobo
Moreira Ferro, Antonio Mouriño Villar, Julia Rodríguez Barreira e Daniel Varela
Suanzes-Carpegna deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a as súa resposta oral en pleno.
É notorio o traballo de conservación en materia de estradas que o Goberno galego vén
realizando nos últimos anos de forma permanente nos 5.500 quilómetros que
compoñen a rede viaria autonómica.
Esta aposta continua por manter as infraestruturas viarias en boas condicións
tradúcese en distintas medidas e programas, incluídas no Plan de Seguridade Viaria
2016-2020, dado que o bo estado da infraestrutura é un factor que incide no reforzo da
seguridade viaria e, polo tanto, na seguridade de todos os usuarios das estradas.
Entre estas medidas, a Xunta conta cun programa específico de seguridade e
inspeccións das pontes e obras de paso que veu aplicando nos últimos anos e no que
Galicia ten sido pioneira. Un programa co que vén realizando actuacións e inspeccións
periódicas e constantes nos viadutos, pontes ou obras de paso existentes na rede de
estradas de titularidade da Xunta.
Para darlle continuidade a esta iniciativa, no mes de maio, a Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade publicaba, na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia,
a licitación dun novo contrato de servizo para garantir a aplicación deste programa de
inspeccións en pontes e obras de paso na rede autonómica de estradas durante os
próximos anos.
Con esta licitación, o Goberno galego tamén vén atender a Resolución aprobada por
este Parlamento no marco do Debate do Estado da Autonomía, na que se instaba a
manter o programa de inspección de pontes e obras de paso nas estradas de
titularidade da Xunta.
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Tamén, e en liña co establecido na Resolución aprobada na Cámara autonómica, a
Xunta ten avanzado a súa intención de ampliar este labor de inspección aos muros de
contención e noiros das estradas autonómicas.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en pleno:
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1.- En que estado de tramitación se atopa o contrato de servizo para continuar co
programa de inspeccións en pontes e obras de paso que vén aplicando a Xunta nas
estradas da súa titularidade?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Martín Fernández Prado na data 30/08/2019 12:51:55
Gonzalo Trenor López na data 30/08/2019 12:52:32
Jaime Castiñeira Broz na data 30/08/2019 12:52:40
Jacobo Moreira Ferro na data 30/08/2019 12:53:02
Antonio Mouriño Villar na data 30/08/2019 12:53:15
María Julia Rodriguez Barreira na data 30/08/2019 12:53:34
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 30/08/2019 12:53:47
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

Hai en Galicia un sector que todos denominamos Horta que dependendo das
zonas e dos cultivos, utiliza invernadoiros. Ir ó concello e inicia-los trámites para a
instalación dun invernadoiro pode se-lo principio dun longo quebradeiro de cabeza.
Todo depende do técnico de turno e da súa interpretación da normativa vixente.
Porque os servizos de urbanismo e intervención dos concellos poden consideralo
coma unha instalación ou unha construción sendo en ambos casos o mesmo
invernadoiro.
De ser considerado unha instalación deberá presentar unha Memoria Descritiva,
é dicir, non ten por que ser un proxecto técnico visado e pasa cunha valoración total sen
desglose. Faise unha comunicación previa e ...vaille dando... porque en 15 días
resolven. A non ser, claro que se requira informe sectorial (Adif, Estradas, Augas,
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Patrimonio, Camiño de Santiago...) daquela xa estariamos metidos en sarillos.
De ser considerado polos servizos técnicos coma unha construción, deberá
solicitar licenza de obra cun proxecto visado ademais do informe favorable de tódolos
sectoriais, e claro, aquí xa non se lle pode ...ir dando... e agora son xa 6 meses de agarda
como mínimo para que llo resolvan.
1
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Esta é a disparidade de criterios así a groso modo con que se atopan aquelas
empresas, SATs ou agricultores que teñen actividade en parcelas ubicadas en diferentes
municipios constatándose nalgúns deles que en vez de facilitar unha actividade hoxe en
día esencial para a fixación de poboación e activación económica no medio rural, máis
ben todo son impedimentos formais coma se dunha actividade perigosa se tratase.
Por outra banda, a problemática dos invernadoiros en Galicia reviste
características propias que deberan ser abordadas polo goberno galego en conxunción
con representantes do sector.
O parque de invernadoiros en Galicia conta na actualidade cunha antigüidade de
máis de 20 anos en xeral, os plásticos usados aquí son os que veñen de Almería e non se
adaptan ás condicións dos nosos cultivos nin das nosas condicións climatolóxicas.
Outro dos problemas é a altura máxima (7 m.) que non é suficiente para poder
diminuír o uso de pesticidas.
Esta e outras problemáticas das que non é consciente a Consellería de M. Rural
deberían ser abordadas co sector para darlles solución e facilitar a actividade agraria.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Sabe o goberno galego da problemática específica da actividade agraria baixo
cuberta e dos múltiples impedimentos legais para o desenvolvemento da súa actividade?

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/08/2019 13:13:45

Xosé Luis Bará Torres na data 30/08/2019 13:13:55

María Montserrat Prado Cores na data 30/08/2019 13:14:15

Noa Presas Bergantiños na data 30/08/2019 13:14:22
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Olalla Rodil Fernández na data 30/08/2019 13:14:30

Ana Pontón Mondelo na data 30/08/2019 13:14:38
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Un ano máis, a Consellería de Sanidade valora con falso entusiasmo os datos que
publica nas listas de agarda de carácter estrutural, omitindo como xa ven sendo
normal, todos aqueles datos que teñen que ver coas listas de carácter non
estrutural e que amosan as verdadeiras listas de espera das que adoece Servizo
Galego de Saúde.
Con todo, nos datos oficiais publicados, traballadores a Asociación Galega en
Defensa da Sanidade Pública xunto con traballadores do Complexo Hospitalario
de Santiago, observan un aumento na espero no Complexo Hospitalario de
Santiago que dista moito das valoracións positivas e de autosatisfacción que
manifesta a Consellería.
Por poñer varios exemplos, produciuse un aumento na espera do diagnostico por
imaxe, unha cuestión da que se leva avisando durante toda a lexislatura e na que
o retraso en provas diagnósticas como os TAC, concretamente cun incremento
dun 38.6%, poden producir un gran impacto para a saúde.
Ademais, prodúcese tamén un incremento da espera nas primeiras consultas das
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especialidades, o que supón que aumente a espera de 15 das 30 xa existentes,
destacando o da obstetricia que supón un 218,6%, unha cuestión que debe ser
valorada en global respecto a asistencia sanitaria á muller, xa que tamén aumenta
a espera media para xinecoloxía ou eco de mama.

173672

Unha mala xestión e planificación que non apunta a mellorar e que repercute
negativamente na calidade asistencial do noso Sistema Público.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Como valora o Goberno o impacto que pode ter na saúde este aumento nos
datos de determinadas listas de agarda?

Santiago de Compostela, 30 de agosto 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 30/08/2019 13:38:30
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Un ano máis, a Consellería de Sanidade valora con falso entusiasmo os datos que
publica nas listas de agarda de carácter estrutural, omitindo como xa ven sendo
normal, todos aqueles datos que teñen que ver coas listas de carácter non
estrutural e que amosan as verdadeiras listas de espera das que adoece Servizo
Galego de Saúde.
Con todo, nos datos oficiais publicados, traballadores a Asociación Galega en
Defensa da Sanidade Pública xunto con traballadores do Complexo Hospitalario
de Santiago, observan un aumento na espero no Complexo Hospitalario de
Santiago que dista moito das valoracións positivas e de autosatisfacción que
manifesta a Consellería.
Por poñer varios exemplos, produciuse un aumento na espera do diagnostico por
imaxe, unha cuestión da que se leva avisando durante toda a lexislatura e na que
o retraso en provas diagnósticas como os TAC, concretamente cun incremento
dun 38.6%, poden producir un gran impacto para a saúde.
Ademais, prodúcese tamén un incremento da espera nas primeiras consultas das
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especialidades, o que supón que aumente a espera de 15 das 30 xa existentes,
destacando o da obstetricia que supón un 218,6%, unha cuestión que debe ser
valorada en global respecto a asistencia sanitaria á muller, xa que tamén aumenta
a espera media para xinecoloxía ou eco de mama.

173674

Unha mala xestión e planificación que non apunta a mellorar e que repercute
negativamente na calidade asistencial do noso Sistema Público.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Que medidas pensan levar a cabo para mellorar estes datos?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROucsn24lDT9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Eva Solla Fernández na data 30/08/2019 13:38:03
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A protección dos menores polos diferentes poderes públicos supón unha obriga
de especial importancia, contemplada tanto en normas internas como tratados
internacionais, que pretenden garantir un bo desenvolvemento vital para os nenos
e nenas.

O sucedido en Lugo co caso do bebé, polo que se tivo que activar o protocolo por
maltrato que levou a detención dos pais por violencia doméstica e abandono
familiar,

puxo

de

manifesto

deficiencias

na

comunicación

entre

as

Administracións, unha situación que reviste gravidade tendo en conta que casos
como o sucedido debe ter unha resposta rápida e eficiente que poña en marcha
unha boa coordinación entre as diferentes Administracións, dada a especial
vulnerabilidade do neno.

Segundo trasladaron algún profesionais, non foron empregadas todas as vías de
comunicación necesarias, prescindindo de chamadas telefónicas ou vías
telemáticas e remitindo unicamente escrito, que tardou dúas semanas en ser visto
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polos servizos sociais do Concello de Lugo e que non foi remitido ao
departamento de menores da Xunta de Galicia, ao que notifico o propio Xulgado.

Ademais, todo o protocolo foi activado no momento no que os país deciden levar
ao bebé ao centro de saúde, cando antes de esta situación xa non se estaba a

173676

cumprir co protocolo sanitario para nenos nacidos no HULA, que deben pasar ata
tres revisión no propio Hospital.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:

-

Ten pensado a Xunta de Galicia levar a cabo algunha medida que mellore
os protocolos de comunicación e coordinación entre as diferentes
Administracións Públicas?

Santiago de Compostela, 30 de agosto 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 30/08/2019 13:44:28
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Á Mesa do Parlamento
Xoaquín Fernández Leiceaga e Teresa Porritt Lueiro, deputado e deputada
pertencente 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.

No exercicio 2017 compoñían o inventario de entes instrumentais dependentes
da Comunidade Autónoma 115 entidades, das que 38 eran Fundacións, 22
Entidades mercantís, 20 Consorcios e 11 Axencias. Xestionaban, excluíndo ao
Sergas, un 15 % aproximadamente do orzamento consolidado da Xunta de
Galicia, do que un 40 % (un 6 % dos recursos totais) correspondía ás Axencias.
O Consello de Contas vén de presentar o Informe sobre os entes instrumentais
correspondente ao exercicio de 2017. Nel se recollen insuficiencias, deficiencias
e problemas que empanan o funcionamento dos citados entes, así como unha
avaliación do grao de cumprimento de recomendacións previas.
Polo exposto, o deputado e deputada asinantes formulan a seguinte pregunta:
Vai aplicar con dilixencia a Xunta de Galicia as recomendacións do
Consello de Contas?
Pazo do Parlamento, 2 de setembro de 2019
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Teresa Porritt Lueiro
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 02/09/2019 10:39:51
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María Teresa Porritt Lueiro na data 02/09/2019 10:40:04
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Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Os propietarios de vivendas de protección autonómica situadas no Edificio Isla
Esmeralda, en Noia, veñen denunciando as deficiencias construtivas que afectan
gravemente ás súas vidas dende hai máis de 10 anos.
A veciñanza reclama á Promotora Toarinco de Inversiones SL que arranxe ditas
deficiencias ao que esta se vén negando sistematicamente.
Así veciños e veciñas recorreron á vía xudicial onde a xustiza lle veu dar a razón
aos propietarios das vivendas e, en sentenza ratificada na Audiencia provincial,
decretouse a obriga da promotora de arranxar as deficiencias.
A pesar disto a promotora nada fixo e a situación segue igual, tendo a veciñanza
que facerse cargo de arranxos que por sentenza debería sufragar a promotora.
Dáse a particularidade que a vivenda ten a cualificación de vivenda de protección
autonómica e, polo tanto, someteuse ao procedemento de cualificación fixado na
lexislación do momento e percibiu as axudas e vantaxes correspondentes, ligadas
estas axudas ao cumprimento da lexislación.
Polo tanto o Goberno galego, ademais de velar polos dereitos de veciñas e
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veciños, debe de garantir que os recursos públicos son utilizados conforme a lei
para acadar os obxectivos pretendidos.
De aí deriva a responsabilidade da Xunta de Galicia neste tema que debe de
asumir tomando cartas no asunto e investigando a situación por si tivese que
tomar medidas.
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Por todo o exposto o Grupo parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta para resposta oral en Pleno:

-

Que actuacións levou a cabo ou vai levar a cabo o Goberno galego en
relación a este asunto?

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 02/09/2019 11:34:42
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Marcos Cal Ogando na data 02/09/2019 11:34:55
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, 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 río Furelos é o que se di un río con personalidade, aparece nas cantigas
tradicionais da zona, famoso polas súas troitas e nos últimos tempos polas actividades
que xera. Nel, tódolos anos, centos de rapaces e rapazas participan en campañas de
limpeza do mesmo ó tempo que adquiren conciencia e hábitos de conservación da
natureza.
Ten así mesmo unha asociación de troiteiros moi activa que leva o seu nome e
que coida da súa saúde medioambiental.
Pois ben, o pasado 17 de marzo de mañanciña saltaron tódalas alarmas desde os
pescadores porque se observaba unha capa de escuma de varios centímetros de espesor
na tona da auga. de escuma e augas. Feito un seguimento río arriba comprobouse que o
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citado vertido procedía do polígono industrial .
Sabido é que este polígono cunha moi boa implantación e actividade verte
libremente ó rego de Piñor-Reboredo que da as súas augas ó Furelos e este á súa vez ó
Ulla.
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Sabido é tamén que ademais destes vertidos constantes acontecen con certa
frecuencia os que se fan visibles pola súa intensidade e por veces pola mortandade
piscícola que se aprecia a simple vista.
Ninguén se explica que tal polígono industrial teña a ocupación que ten, leve
funcionando todos estes anos e que non conte cunha estación depuradora industrial
como é preceptivo e manda a lei. Só desde o desinterese, falta de conciencia e
conculcación da legalidade das autoridades responsables do medio ambiente e da
calidade das augas tanto do concello coma da Xunta de Galicia é que se pode explicar
tamaña situación.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Sabe o goberno galego que o polígono de Melide carece de EDAR e que verte
directamente ó Furelos e logo ó Ulla?

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019

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

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/04/2019 11:00:17

María Montserrat Prado Cores na data 03/04/2019 11:00:22
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/04/2019 11:00:28
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Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O 1 de maio de 2017 a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias
Agroalimentarias emitiu un informe negativo sobre o proxecto promovido pola
empresa ERIMSA de extracción de seixo, nos concellos de Frades e Mesía.
O informe era moi contundente e deixaba ben claro a incompatibilidade da
actividade mineira proposta coa actividade agrícola e gandeira maioritaria na
zona.
Manifestábase con rotunda claridade no informe preceptivo:
“Esta Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
non pode por máis que pronunciarse en contra do proxecto sinalado, ao
considerar que os importantes efectos negativos que se causarían sobre a
produción agrogandeira da zona, afectarían gravemente aos concellos de Mesía e
Frades, por ser esta un alicerce fundamental da súa actividade económica, social
e cultural, manténdose a devandita afectación negativa no tempo tras o remate
das actuacións”.
“É por iso que desde a Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias
Agroalimentarias rexeitamos o proxecto con rotundidade, e recomendamos que
non se permita a realización dos traballos referidos”.
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Tamén subliñaba que nas parcelas afectadas pola mina investíranse millóns de
euros (20 millóns, só en Mesía) en concentracións parcelarias e outros 608.000
euros en axudas ás industrias agroalimentarias e para a comercialización dos seus
produtos.
Por iso vemos con sorpresa e desagrado a aprobación da concesión mineira 7138
mediante a resolución do Director Xeral de Enerxía e Minas, na que consta un
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cambio no informe da nova Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e
Industrias Agroalimentarias, nas que se rectifica o informe anterior por unhas
medidas parciais e insuficientes, como son a exclusión das leiras de agricultura
ecolóxica e a imposibilidade da expropiación forzosa.
Estas medidas non son suficientes para preservar os valores agrolóxicos dos solos
dunha das zonas máis gandeira de Galiza, pois non preservan os solos que neste
momento non están a ser utilizados para gandaría ou agricultura pero que teñen
potencial para ter ese uso no futuro.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta para resposta oral en Pleno:

-

Como explica o Goberno galego o cambio de criterio da Dirección Xeral
de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimenarias?

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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Antón Sánchez García na data 02/09/2019 13:24:22

Marcos Cal Ogando na data 02/09/2019 13:24:34
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Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García, Manuel Lago Peñas e Luca Chao Pérez, deputados e
deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo
155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

Euskaltel anunciou o pasado mes de xullo un plan para a deslocalización de
empregos de Galiza cara Asturias e Euskadi, decisións que afectan a R e á
subcontrata Comfica.
A decisión xa afecta a 10 traballadores de R e a 20 de Comfica, pero pode poñer
en perigo, de seguir con esta política, ata a 1000 traballadores e traballadoras de
subcontratas galega que realizan os servizos de mantemento.
Así é como se traduce negativamente o feito da venta de R a Euskaltel, perdendo
unha vez máis Galiza o poder de decisión, e quedando ao albur de decisións
alleas.
É unha nova ameaza para o emprego en Galiza que se produce ademais dentro
dunha empresa, R, que recibiu moitos recursos públicos nos anos previos.
Os traballadores e traballadoras das auxiliares como COMFICA e INDRA levan
semanas de mobilización esixindo a implicación da Xunta de Galicia na defensa
dos postos de traballo.
Demandan nos contactos co Goberno galego a súa implicación na creación dunha
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mesa de diálogo e negociación coas partes implicadas co obxectivo final de
evitar unha deslocalización que prexudica aos traballadores e traballadoras e
tamén á calidade do servizo para os clientes.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
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-

Que accións pensa levar a cabo o Goberno galego para evitar a
deslocalización de postos de traballo en R e nas empresas auxiliares?

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Luca Chao Pérez
Manuel Lago Peñas
Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Antón Sánchez García na data 02/09/2019 15:55:27

Luca Chao Pérez na data 02/09/2019 15:55:37

José Manuel Lago Peñas na data 02/09/2019 15:55:53
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Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, Francisco Casal Vidal, Paula Vázquez Verao e Davide
Rodríguez Estévez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario Mixto
ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento do Parlamento de Galicia, presenta
a seguinte Pregunta para a súa resposta oral ante o Pleno
O 16 de xuño entrou en vigor a Lei 5/2019, de 15 de marzo, reguladoras dos contratos
de crédito inmobiliario, 3 meses despois da publicación no BOE.
Chega 3 anos tarde, e aprobouse no límite máximo de transposición á normativa estatal,
xa que se agardaba a disolución das cámaras pola convocatoria electoral no mes de abril
deste ano. Se non se aprobaba esta transposición da Directiva 2014/17/UE do
Parlamento Europeo e do Consello, de 4 de febreiro de 2014, sobre os contratos de
crédito celebrados cos consumidores para bens inmobles de uso residencial, implicaría
sancións millonarias da UE ao estado español.
A norma trae efectos beneficiosos para as persoas consumidoras, pois establece varias
obrigas para o banco, como o pago de impostos que antes correspondían exclusivamente
as persoas que contrataban estes créditos. Tamén un control máis exhaustivo por parte
do banco da solvencia dos consumidores que solicitan o préstamo.
Por outra banda, tamén o colexio notarial ten unha labor de asesoramento antes da firma
e no momento da mesma, tendo que remitir a documentación que posteriormente se
asinará cunha antelación de 10 días á sinatura. A elección da notaría será por conta da
consumidora, que a recibirá para explicarlle de xeito pormenorizado todos os puntos da
hipoteca que se vai contratar, e que revisará que non existan cláusulas abusivas no
contrato. Esta actuación será gratuíta e ademais a notaría realizaralle un cuestionario
sobre o nivel de coñecemento que ten esa persoa sobre o que está a contratar e que
constará nunha acta.
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Ademais, endurécense os requisitos para a execución hipotecaria, que se incrementan
ata os 12 cotas do préstemo de impago ou o 3% do capital prestado polo banco ou aos
15 cotas do préstemo de impago ou o 7% do capital prestado, dependendo do tempo de
vida do préstemo hipotecario.
Na fase precontractual os bancos teñen que entregar a FEIN (Ficha Europea de
Información Normalizada) coa información personalizada da hipoteca e a FIAE (Ficha
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de Advertencias Estandarizadas) na que constan as cláusulas e elementos relevantes da
hipoteca.
Neste período de escasa vixencia da norma os efectos para o noso país son os seguintes:
-

Galicia é o terceiro país nos que máis alto está o xuro medio, que acada o 2,61%
os préstemos hipotecarios, despois de Cataluña e de Canarias.

-

Seguen a contratarse préstemos a tipo fixo que son máis caros, e que sitúan ao
noso país sitúa na quinta posición cunha taxa de 49,42% de hipotecas asinadas
nesta modalidade respecto do total, todo segundo datos da Estatística Rexistral
Inmobiliaria.

-

O número de hipotecas descendeu no número de contratacións ata un 7,3% no
mes de xuño.

Porén no Instituto Galego de Consumo e da Competencia ( IGCC) non aparece ni tan
sequera a nova normativa, no que respecta á páxina web, e seguen falando da Ficha
Personalizada que existía antigamente.
Por tanto, non se está nin sequera a facer unha publicidade sobre a nova normativa que
pode favorecer en determinados aspectos ao conxunto da cidadanía.
Polo exposto, a deputada e os deputados que subscriben formulan a seguinte pregunta á
Xunta de Galicia para a súa resposta oral ante o Pleno:
Considera normal a Xunta que na páxina web do IGCC inda apareza mención á anterior
normativa cando xa entrou en vigor a nova lei de préstemo hipotecario no mes de marzo
deste ano?
Santiago de Compostela, a 2 de setembro de 2019.
Asdo: Francisco Casal Vidal
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Davide Rodríguez Estévez
Paula Vázquez Verao
Deputada e deputados do G.P. Mixto
Luís Villares Naveira
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Voceiro do G.P. Mixto

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 02/09/2019 16:08:05

David Rodríguez Estévez na data 02/09/2019 16:08:10

Francisco Casal Vidal na data 02/09/2019 16:08:18
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Paula Vázquez Verao na data 02/09/2019 16:08:39
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

Este verán tivemos coñecemento da problemática que están a ter as traballadoras
e traballadores afectados pola deslocalización de servizos de provisión e xestión
da rede de R, debido ao acordo de Euskaltel de entregar empresa ZTE servizos de
operación e mantemento, unha deslocalización e perda de emprego en Galicia
que afectará tamén a outros servizos como enxeñería e desenvolvemento ou
atención telefónica.
Ademais, as traballadoras e traballadores denuncian a falta de propostas e
solucións por parte das empresas que desoen as peticións de xuntanza das
representantes das traballadoras.
Unha nova desfeita en postos de traballo, que se suma a deslocalizacións en
outros sectores e que responde ao mecanismo de abaratamento dos custes a costa
dos dereitos laborais das traballadoras e traballadores e da perda de emprego e
servizos en Galicia.
Debe ser obriga da Xunta de Galicia, intentar na medida das súas posibilidades
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garantir e manter os postos de traballo, evitando deslocalizacións innecesarias.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta:
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-

Que medidas pensa tomar para evitar estas deslocalizacións?

Santiago de Compostela, 2 de setembro 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 02/09/2019 16:16:11
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado do Grupo Parao
abeiro do establecido no artigo 155 do Regulamento desta Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral ante o Pleno.

O 29 de abril de 2019 foron publicados os pregos das condicións técnicas do concurso
público para

a prestación do servizo de transporte sanitario urxente por parte da

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
Con respecto ás “equipas humanas”, os pregos (páxina 11) sinalan que:
- as ambulancias deberán dispor dun condutor en posesión do título de formación
profesional de TES e outro/a en funcións de axudante, coa mesma titulación, como
mínimo.

Deste requirimento, exceptúanse as ambulancias de Soporte Vital Avanzado de Foz,
Monforte e do Salnés, que só deberán contar cun TES.

A correcta dotación en equipa humana das ambulancias permite a eficiencia na atención
das urxencias extrahospitalarias. Eliminar un efectivo do persoal técnico recorta a
capacidade para localizar a urxencia e chegar ata ela, e, polo tanto, engade un factor que
eleva os tempos de actuación.

No caso de Foz, isto supón un recorte no actual servizo, cunha ambulancia medicalizada
que conta en cada quenda con dous TES, médico e DUE.

Por outra parte, dende 2011 o horario da ambulancia asistencial con base en Foz
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recortouse ás 12 h, en lugar de ser de 24 h, o que converte esta zona nunha das de menor
dotación de ambulancias de soporte vital básico.

Polo exposto, as a deputada e deputado que subscriben formulan a seguinte pregunta
para a súa resposta oral ante o Pleno:
-Vai rectificar a Xunta a súa política de recortes no transporte sanitario urxente de Foz
para tratar con igualdade a toda a cidadanía galega sen establecer discriminacións?
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Santiago de Compostela, a 2 de setembro de 2019.

Asinado: Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira
Deputada e deputado do G.P. Mixto

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 02/09/2019 18:36:08
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Luis Villares Naveira na data 02/09/2019 18:36:12
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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.
A loita contra o furtivismo é un dos cabalos de batalla da Consellería do Mar, unha
tarefa na que é clave a implicación da sociedade e o traballo conxunto entre as
administracións e o sector.
As accións de furtivismo supoñen un prexuízo económico para os traballadores do
marisqueo, xa que afecta aos profesionais que teñen permiso de explotación,
sementan o marisco, limpan as praias e pagan os impostos. Tamén é un problema
ambiental, porque supón un prexuízo para o ecosistema; e de saúde, porque supón un
risco para quen consume produto extraído de xeito ilegal e comercializado de forma
irregular ao non ter pasado ningún tipo de control que o avale.
Coa chegada do verán, as praias das costas galegas énchense de turistas. En
ocasións, prodúcense situacións de tensión entre estes e os traballadores do
marisqueo, pola extracción ilegal do recurso do que viven.
Para loitar contra este problema precísase maior concienciación, especialmente nas
zonas costeiras nas que conviven areais turísticos con polígonos de marisqueo.
É neste contexto no que xorde a campaña de verán “Non sexas pirata! Á praia vense a
gozar, non saquear”, co obxectivo de dar visibilidade á problemática do “turismo de
bañador”.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte pregunta oral
en pleno:
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-Que balance fai do desenvolvemento da campaña ”Non sexas pirata! Á Praia vense a
gozar, non saquear” durante o verán do 2019?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 09:41:22
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 09:41:47
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 09:42:06
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 09:42:30
Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 09:42:45
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 09:42:59
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Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 09:43:08
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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.

Galicia realiza funcións de salvamento desde 1990. Sen embargo, non foi ata a
promulgación da Lei 2/2004, de 21 de abril, que se crea o Servizo de Gardacostas con
esa denominación.
Un servizo que nos seus 25 anos de historia salvou a vida de máis de 1.500 persoas e
que, na actualidade, opera as 24 horas e os 365 días do ano, dando resposta
inmediata aos incidentes que se producen na costa galega.
Un servizo que loita contra o furtivismo e os que extraen de forma ilegal, sen o
correspondente permiso de explotación, o recurso do que viven os traballadores do
marisqueo; e que trata de evitar a venda dos produtos do mar fóra das vías legais de
comercialización, preservando así a saúde dos consumidores.
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Desde a Xunta de Galicia estase facendo un importante esforzo na loita contra o
furtivismo en todo o litoral de Galicia, co apoio, desde o 2009, do “Plan de loita contra o
furtivismo”.
Unha planificación integral centrada en que o recurso non saíse do seu medio,
incautando as artes e os medios empregados na súa obtención ilegal.
No programa co que obtivemos a confianza maioritaria dos galegos en setembro de
2016, o PPdeG comprometeuse co avance na loita contra o furtivismo. Establecía dito
documento que “Continuaremos avanzando no axuste e mellora do programa de acción
contra o furtivismo, organizando operativos conxuntos cos gardapescas dependentes
das confrarías e estreitando a colaboración coa Unidade da Policía Nacional adscrita á
Comunidade Autonómica, para o que tamén se reforzará o grupo de axentes que
prestan apoio ás funcións do persoal de Gardacostas” ao tempo que, xa centrados no
eido do marisqueo, defendíase que “Manteremos unha loita activa contra o furtivismo,
en colaboración e coordinación cas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, como
elemento fundamental para acadar no só un incremento da produtividade dos bancos
marisqueiros, senón tamén para mellorar a calidade de vida do sector e a dignificación
da actividade profesional.”
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No caso particular do polbo, os útiles requisados soen estar calados de forma irregular,
o que pode significar que, ou se sitúan en zonas prohibidas, ou se colocan en tempo de
veda, ou non levan a correspondente identificación.
Unha actividade cunha capacidade de atracción infractora alta, acrecentada por uns
elevados prezos no mercado, derivados dos bos resultados nos pósitos galegos, xa
que na última campaña comercializáronse preto de 2.000 Ton, cuxas ventas
alcanzaron unha facturación próxima aos 17 M €, a cifra máis alta en dez anos.

Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en pleno:
-Cales foron os resultados acadados polo Servizo de Gardacostas na súa actividade de
loita contra o furtivismo no tinxinte ao levantamento de nasas no verán de 2019?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 10:04:59
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 10:05:17
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 10:05:31
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 10:05:56
Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 10:06:17
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 10:06:28

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTRO4805w18Lr6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 10:06:39
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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.
Galicia realiza funcións de salvamento desde 1990. Sen embargo, non foi ata a
promulgación da Lei 2/2004, de 21 de abril, que se crea o Servizo de Gardacostas.
Un servizo que nos seus 25 anos de historia salvou a vida de máis de 1.500 persoas e
que, na actualidade, opera as 24 horas e os 365 días do ano, dando resposta
inmediata aos incidentes que se producen na costa galega.
Un servizo que loita contra o furtivismo e os que extraen de forma ilegal, sen o
correspondente permiso de explotación, o recurso do que viven os traballadores do
marisqueo; e que trata de evitar a venda dos produtos do mar fóra das vías legais de
comercialización, preservando así a saúde dos consumidores.
Desde a Xunta de Galicia estase facendo un importante esforzo na loita contra o
furtivismo en todo o litoral de Galicia, co apoio, desde o 2009, do “Plan de loita contra o
furtivismo”.
Unha planificación integral decidida a erradicar o furtivismo, evitar a fraude e garantir a
salubridade dos produtos do mar, centrada en que o recurso non saíse do seu medio,
incautando as artes e os medios empregados na súa obtención ilegal.
Xunto ao Plan, neste labor foron imprescindibles tres accións:
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O desenvolvemento de medidas de sensibilización social.
A mellora da coordinación con outros corpos, como a Garda Civil, a Unidade de
Policía Nacional adscrita a Galicia, as Policías Locais e os gardapescas das
Confrarías de Pescadores.
E a consecución da tipificación do furtivismo como delito no Código Penal no 2015.
Unha acción que permitiu contabilizar, ata o 2018, a 456 persoas detidas pola
Policía Autonómica.

Conscientes da necesidade de afondar nestas accións, no programa co que obtivemos
a confianza maioritaria dos galegos en setembro de 2016 o PPdeG comprometeuse co
avance na loita contra o furtivismo. Establecía dito documento que “Continuaremos
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avanzando no axuste e mellora do programa de acción contra o furtivismo, organizando
operativos conxuntos cos gardapescas dependentes das confrarías e estreitando a
colaboración coa Unidade da Policía Nacional adscrita á Comunidade Autonómica,
para o que tamén se reforzará o grupo de axentes que prestan apoio ás funcións do
persoal de Gardacostas” ao tempo que, xa centrados no eido do marisqueo,
defendíase que “Manteremos unha loita activa contra o furtivismo, en colaboración e
coordinación cas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, como elemento
fundamental para acadar no só un incremento da produtividade dos bancos
marisqueiros, senón tamén para mellorar a calidade de vida do sector e a dignificación
da actividade profesional.”
Polo tanto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral en
pleno:
-Cales foron os resultados acadados polo Servizo de Gardacostas na súa actividade de
loita contra o furtivismo no primeiro semestre do 2019?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 10:23:26
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 10:23:44
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 10:24:01
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 10:24:21

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
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Verificación:
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Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 10:24:34
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 10:24:55
Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 10:25:04
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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.
No marco da aprobación do Decreto 135/2016, do 6 de outubro, polo que se regulan a
estrutura e a organización do Plan territorial de continxencias por contaminación mariña
accidental da Comunidade Autónoma de Galicia e do desenvolvemento dunha acción
na que se propuxo facer plans de zonas protexidas dentro do proxecto ARCOPOL
PLATFORM, presentouse o Plan Camgal 2016-2020, co que se melloraban e
actualizaban as ferramentas para a loita contra a contaminación mariña accidental.
Un dos seus obxectivos prioritarios foi a incorporación dun plan de continxencias
específico para o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas.
O Plan Illas Atlánticas abarca o territorio de varios concellos e comprende parte da
zona mariña dos arquipélagos das: Illas Cíes, Illas Ons e Onza, Illas de Sálvora e illotes
do seu entorno e Illas de Cortegada, Malveiras e outras illas próximas.
É por iso que nun principio pensouse en darlle a mesma entidade que teñen os plans
dos concellos. Tras varias deliberacións e unha consulta informal ao Ministerio para la
Transición Ecológica, acordouse que formase parte do Plan Camgal como anexo. Isto
garantizaría que se un vertido afectaba a esta área específica, o Plan Camgal poríase
en marcha.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes preguntas
orais en pleno:
-Que balance fai da aplicación do Plan Camgal no Parque Nacional Marítimo Terrestre
das Illas Atlánticas?
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Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 10:36:10
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María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 10:36:16
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 10:36:29
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 10:36:45
Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 10:36:56
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 10:37:11

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 10:37:21
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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.

Dende o 2012 Galicia conta cunha ferramenta fundamental para a loita contra a
contaminación mariña accidental, o Plan Camgal.
Conscientes da importancia do seu desenvolvemento, o Partido Popular de Galicia fixo
no programa electoral co que obtivo a confianza maioritaria dos galegos en 2016 unha
serie de compromisos arredor deste tema.
Dicía aquel documento que “Na loita contra a contaminación mariña, a principal liña a
seguir virá dada pola posta ao día e a adecuación do Plan territorial de continxencias
por contaminación mariña accidental de Galicia (Plan CAMGAL) á nova planificación
estatal nesta tarefa” e entre os retos que enumeraba para esa posta ao día estaba o
seguinte: “Traballaremos a prol da elaboración dos Plans Locais por parte dos
concellos litorais, colaborando e coordinando a súa integración na tarefa da loita contra
a contaminación mariña accidental, co fin de minimizar os efectos negativos da mesma
nos seus recursos socioeconómicos e ambientais”.
Respondendo a ese mandato electoral, no 2016 e no marco do desenvolvemento
dunha acción na que se propuxo facer plans de zonas protexidas dentro do proxecto
ARCOPOL PLATFORM, presentouse o Plan Camgal 2016-2020.
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REXISTROau4YrW0WJ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Entre as novidades relevantes apuntadas na revisión do Plan Territorial por
Contaminación Mariña Accidental de Galicia (CAMGAL), realizada en 2016, está
precisamente a inclusión por primeira vez da obrigatoriedade de elaboración de plans
locais por parte dos concellos litorais implicándoos na loita contra a contaminación
mariña accidental co fin de minimizar os efectos negativos da mesma nos seus
recursos socioeconómicos e ambientais. Neste senso cabe destacar que o Sistema
Nacional de Resposta, publicado con posterioridade, recolleu tamén os plans locais na
organización da resposta a nivel nacional.
Este plan terá carácter obrigatorio, conforme ao establecido no artigo 26 do Decreto
135/2016, do 6 de outubro, polo que se regulan a estrutura e a organización do Plan
territorial de continxencias por contaminación mariña accidental da Comunidade
Autónoma de Galicia, e que no relativo aos Plans locais de protección da ribeira do mar
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contra a contaminación, sinala que os concellos litorais remitirán á consellería
competente na materia de loita contra a contaminación mariña accidental un plan local,
segundo os criterios descritos para os plans locais no Sistema nacional de resposta.
Asemade, a consellería competente na materia de loita contra a contaminación mariña
accidental emitirá informe sobre os plans locais e elevaraos á Comisión Galega de
Protección Civil para a súa homologación.

Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en pleno:

-

Que balance fai da evolución da aprobación dos plans locais nos concellos
costeiros de Galicia?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 10:46:41
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 10:46:53
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 10:47:11
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 10:47:30
Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 10:47:42
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 10:47:58

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROau4YrW0WJ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 10:48:12
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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.
Fomentar unha pesca e unha acuicultura competitivas, ambientalmente e
económicamente viables, sustentables e socialmente responsables e fomentar un
desenvolvemento territorial equilibrado e integrador das zonas pesqueiras e acuícolas
son dous dos obxectivos principais do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) na
busca da aplicación da Política Pesqueira Común.
En Galicia, desde 2016, convócanse anualmente unhas axudas de apoio ao sector
acuícola, co fin de apoiar a este sector para facelo:



Máis competitivo, mediante investimentos nos establecementos, de xeito que a
produción se incremente en cantidade e calidade e as condicións de seguridade dos
traballadores do mar sexan tamén mellores.
E máis sustentable, mediante investimentos que aumenten a eficiencia enerxética.

Con estas axudas búscase:




Protexer e recuperar a biodiversidade acuática.
Potenciar os ecosistemas relacionados coa acuicultura.
E fomentar a acuicultura eficiente no uso dos recursos.

Nesta liña, a finais do 2018, publicouse unha ORDE que tiña por obxectivo mellorar o
rendemento global e a competitividade das explotacións acuícolas e reducir o impacto
ambiental negativo do seu funcionamento.

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
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A ORDE estivo dotada cun orzamento de máis de 17,8 M € para investimentos que
axudasen a aumentar a eficiencia enerxética e que fomentasen a reconversión das
empresas acuícolas en fontes de enerxía renovables.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en pleno:
-

Cales foron os resultados acadados na última convocatoria de axudas de apoio ao
sector acuícola, en xeral, e ao sector miticultor, en particular?
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Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 10:54:36
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 10:54:48
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 10:55:00
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 10:55:20
Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 10:55:33
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 10:55:46

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROYBo0e6FDC9
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Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 10:55:57
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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.
Fomentar unha pesca sostible, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e
baseada no coñecemento é un dos obxectivos principais do Fondo Europeo Marítimo e
da Pesca (FEMP) na busca da aplicación da Política Pesqueira Común.
Unha prioridade cuxo cumprimento virá da man de ser capaces de configurar a
eficiencia enerxética como unha oportunidade, para desenvolver e implantar
innovacións e investimentos que permitan optimizar o emprego de recursos e mellorar
os índices da contaminación mariña.
Neste marco, no 2019 presentouse a terceira ORDE no eido de axudas para proxectos
colectivos de modernización dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque,
para a mellora da calidade, o incremento do control e a rastrexabilidade dos produtos
desembarcados, a eficiencia enerxética e a mellora da seguridade e das condicións de
traballo; aínda que é a primeira ORDE que ten como único obxecto mellorar a eficiencia
enerxética nas lonxas.
Con estas axudas perséguense dous obxectivos:




Promover a dotación e mellorar as instalacións que prestan servizos ás
embarcacións, pescadores e mariscadores, co fin de garantir as condicións de
traballo e de seguridade das persoas e os buques, garantir a calidade sanitaria e
organoléptica e avanzar no logro dunha actividade pesqueira máis sustentable e
economicamente rendible.
E favorecer a realización das actividades precisas para as operacións de pesca e
para a primeira venda dos produtos pesqueiros con criterios de ergonomía e
seguridade.

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
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A ORDE estivo dotada cun orzamento de máis de 1,5 M €, distribuído nas seguintes
anualidades: 800.000 € no 2019 e 700.666,90 € no 2020.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en pleno:
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-

Cales foron os resultados acadados na última convocatoria de axudas para a
mellora da eficiencia enerxética nas lonxas?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 11:04:19
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 11:04:36
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 11:04:48
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 11:05:01
Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 11:05:12
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 11:05:26

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
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Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 11:05:35

173710

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.

Fomentar unha pesca sostible, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e
baseada no coñecemento é un dos obxectivos principais do Fondo Europeo Marítimo e
da Pesca (FEMP) na busca da aplicación da Política Pesqueira Común.
Unha prioridade cuxo cumprimento virá da man de ser capaces de protexer e recuperar
a biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos
mariños e dos seus ecosistemas.
Con estas axudas preténdese apoiar proxectos colectivos que se centren nas zonas
costeiras de interese para a produción ou reprodución dos organismos mariños, que
fomenten a xestión sustentable e a conservación dos hábitats e das especies.
Entre as actividades que poderán recibir apoio económico:





Elaboración e seguimento dos plans de co-xestión de recursos mariños vivos.
Optimización e seguimento dunha correcta xestión dos recursos biolóxicos mariños.
Contribución á vixilancia epidemiolóxica: envío de mostras ao Intecmar para
coñecer o estado sanitario das augas e especies marisqueiras.
Operacións de salvagarda do medio mariño e das súas especies.

A ORDE estivo dotada cun orzamento de máis de 3,4 M € repartido en dúas
anualidades: 1,72 M € no 2019 e 1,72 M € no 2020. Estas axudas convocáronse no
2019 por quinta vez, respondendo á demanda do sector de ser convocadas como
proxectos plurianuais.
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Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en pleno:

-

Cales foron os resultados acadados na última convocatoria de axudas para a
mellora da xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas?
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Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 11:10:09
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 11:10:21
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 11:10:32
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 11:10:49
Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 11:11:25
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 11:11:35

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
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Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 11:15:55
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Rey Varela, 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.
A ría de Ferrol consta de sete zonas de produción de moluscos e unha zona de
reinstalación. Destas oito zonas unha está clasificada como zona A, tres están
clasificadas como zona B, tres clasificadas como zona C e unha clasificada como
peche.
A Xunta de Galicia leva investidos preto de 100 M € desde 2014 nos traballos de
saneamento desta ría. Neste contexto, na primeira metade do 2017, foi posta en
funcionamento a rede de saneamento da marxe norte da ría, o que orixinou
expectativas de cambio na clasificación microbiolóxica das zonas de produción da ría.
A través do Intecmar, a Xunta de Galicia incrementou a frecuencia de mostraxe nas
estacións de seguimento das zonas de produción clasificadas como zona C coa
intención de favorecer os cambios de clasificación no menor tempo posible.
Un feito que permite que o marisco extraído poida comercializarse directamente, xa
que os prazos de depuración acúrtanse.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en pleno:

-

Que balance fai da evolución da mellora das zonas produtivas que conforman a ría
de Ferrol nos últimos anos?

Santiago de Compostela, 3 setembro de 2019.

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Rey Varela na data 03/09/2019 11:24:12
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 11:25:42
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María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 11:26:28
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 11:26:56
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 11:27:14
Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 11:27:30
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 11:27:58
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Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 11:28:09
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Á Mesa do Parlamento
Aurelio Nuñez Centeno, 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 peirao de Malpica é unha infraestrutura complexa desde a súa construción hai máis
de 80 anos tanto polas dificultades de saída e entrada como polas correntes que se
xeran no seu interior.
Por este motivo, a Xunta de Galicia, a través de Portos de Galicia, mantivo varias
xuntanzas nos últimos meses coa confraría de pescadores de Malpica de cara a
verificar a procedencia das medidas adoptadas e doutras actuacións necesarias para
mellorar a seguridade no peirao malpicán.
Co obxectivo de avaliar e determinar cales son as actuacións máis axeitadas para
mellorar a seguridade no acceso a esta infraestrutura portuaria, Portos de Galicia
contratou uns traballos para:




Determinar a orixe e as intensidades das correntes que se producen na bocana de
acceso á dársena interior do porto e a súa relación coa amplitude da onda longa e o
seu período.
Comprobar a incidencia e os efectos das ondas longas asociadas aos temporais na
zona de entrada á dársena interior e no conxunto do peirao coruñés.
E realizar as análises preliminares sobre as medidas que poidan contribuír a reducir
o efecto das ondas longas.

Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte preguntas orais
en pleno:
Que accións está levando a cabo Portos de Galicia de cara a mellorar a seguridade
no porto de Malpica?
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Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 03/09/2019 11:42:31
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 11:42:51
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 11:44:51
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 11:45:08
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 11:45:28
Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 11:45:58
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 11:46:29

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROFQ5ftHIWL9
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Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 11:46:38
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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.

Dende os inicios do 2019 rexistráronse bloqueos na zona entre as fronteiras de
Marrocos e Mauritania que impiden o normal desenvolvemento do transporte de
produtos frescos da pesca a España e o avituallamento para os buques españois que
faenan ao amparo do acordo con Mauritania.
Estes cortes son realizados por un grupo de transportistas locais afectados polas
supostas subidas de taxas e aranceis aduaneiros entre ambos países.
Pese ás xestións realizadas polo Goberno central, competente na materia xunto coa
Comisión Europea, a situación que viven os armadores na fronteira mauritano-marroquí
segue sen solución.
Pola súa banda, a Xunta de Galicia interveu desde o primeiro momento, trasladándolle
a problemática ao Goberno central, a través dunha misiva á Secretaría General de
Pesca, na que se solicitaba:



A mediación entre Marrocos e Mauritania aproveitando o amplo coñecemento que o
ministro ten de Marrocos.
O establecemento de medidas transitorias e excepcionais por parte da Comisión
Europea, como a validación da realización de descargas de peixe no porto de
Dakhla por parte dos buques afectados.

Esta mesma demanda trasladouse á Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca
da Comisión Europea nunha xuntanza mantida en Bruxelas e volveuse reiterar
recentemente á Secretaría General de Pesca noutras dúas misivas.
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Con todo, a Xunta de Galicia encargou a elaboración dun informe ao catedrático de
dereito internacional público da Universidade da Coruña, José Manuel Sobrino Heredia,
no que analizar o conflito.
Trátase dunha consulta xurídica, cuxos resultados foron expostos pola Xunta de Galicia
á afectada Organización de Produtores de Pesca de Palangre ORPAL
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Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en pleno:
-

Cales foron as conclusións extraídas do informe elaborado polo profesor José
Manuel Sobrino Heredia?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 11:58:31
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 11:58:47
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 11:59:02
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 11:59:19
Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 11:59:38
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 11:59:57

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROtPe3kOq5B1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 12:00:05
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Á Mesa do Parlamento
Aurelio Nuñez Centeno, 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.
Portos de Galicia está a traballar de xeito permanente no cumprimento do seu
compromiso de execución dunha dragaxe de area e rocha no porto de Laxe. Esta obra
supón a primeira fase de actuación na zona para a mellora do abrigo, tal como se
acordou en febreiro de 2014 co sector profesional, representado pola Confraría de
Pescadores, e o Concello de Laxe.
A complexidade e custe desta actuación requiren unha tramitación rigorosa que implica
o cumprimento dos prazos de tempo estipulados para un proceso de licitación destas
características. Así mesmo a tramitación regrada desta obra implica a elaboración de
informes de outros organismos alleos a Portos de Galicia.
Actualmente, Portos de Galicia está a desenvolver a tramitación para a contratación
das obras. A obra da dragaxe do porto de Laxe foi convocada vía concurso pola Xunta
de Galicia, a través de Portos de Galicia, en marzo de 2019, cun orzamento de máis de
4 M €, en varias anualidades.
Portos de Galicia ten trasladado de xeito sistemático esta información ao sector e o
Concello de Laxe, en virtude da transparencia e lealdade institucional que caracterizou
ao ente público ao longo de todo o proceso de tramitación desta actuación. Así mesmo,
técnicos e directivos do ente público teñen convocado periódicamente reunións
informativas nas que deron conta dos continuos avances do proceso.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en pleno:
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-Que valoración fai da previsión temporal e do proxecto de actuación de dragaxe no
porto de Laxe?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
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Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 03/09/2019 12:09:45
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 12:10:00
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 12:10:12
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 12:10:28
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 12:11:21
Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 12:11:36
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 12:11:51

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROtUaaXmbrK5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 12:12:03
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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 programa electoral co que o Partido Popular de Galicia obtivo a confianza maioritaria
da cidadanía galega recollía compromisos específicos coa nosa frota de baixura. Por
exemplo, afirmaba que “Avanzaremos, da man da Administración estatal, na mellora da
xestión das cotas no eido interno, de forma que se eviten consumos prematuros ou
especialmente gravosos pola época do peche, fomentando unha distribución anual o
máis equitativa e beneficiosa posible en termos de comercialización, de xeito específico
no marco da actividade da flota de baixura e litoral na que se comparten cotas”.
A flota do cerco galego, formada por 150 unidades, decidiu por maioría, en xuño do
2019, establecer un tope para as capturas de xurelo durante todo o ano.
O límite de 750 Kg por tripulante enrolado e día tamén servirá para manter un nivel de
prezos aceptable ao non inundar o mercado coa especie.
Pese a que o acordo non foi unánime, a medida ten como principal obxectivo preservar
o cupo dispoñible e, por ende, o caladoiro en si.
É unha medida que afectará a todo este segmento, xa que ante a escaseza doutras
especies, o xurelo convértese no principal obxectivo do sector, sobre todo, a partir do
verán, cando se espera que a sardiña entre en veda.
Recentemente o Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicou as
resolucións polas que se establecen os criterios para a xestión no 2019 das cantidades
máximas de xurelo:


CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROwo3MiDmNG5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/




Resolución do 1 de agosto de 2019, do stock JAX/2A-14 entre as distintas flotas e
caladoiros.
Resolución do 1 de agosto de 2019, dos stocks JAX/09 e JAX/8C por parte da flota.
Resolución do 7 de agosto de 2019, do stock JAX/2A-14 que pode ser pescado na
zona CIEM 8c.
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O xurelo é, desde fai anos, o principal recurso da flota. No que vai de ano, segundo a
Plataforma Tecnolóxica da Pesca, descargou 7.100 Ton. Estas capturas foron
realizadas tanto polo cerco como polo arrastre e alcanzaron un valor de 7,8 M €.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en pleno:
-

Que balance fai da xestión do xurelo ao longo do 2019?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 03/09/2019 12:19:07
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/09/2019 12:19:19
Martín Fernández Prado na data 03/09/2019 12:19:30
Alberto Pazos Couñago na data 03/09/2019 12:19:50
Marta Rodriguez Arias na data 03/09/2019 12:24:04
María Soraya Salorio Porral na data 03/09/2019 12:24:31
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Daniel Vega Pérez na data 03/09/2019 12:24:39
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Á MESA DO PARLAMENTO

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

Vivimos nun tempo de emerxencia climática e deterioro ambiental que acadou xa o
punto de non reversibilidade. A transición cara unha economía libre de emisións de
efecto invernadoiro require un profundo cambio social, e por tanto, político.
A situación de deterioro ambiental e a emerxencia climática global, ocasionada por
unha política de crecemento ilimitado e depredación baseada na explotación
depredadora de recursos naturais, nun mecanismo de distribución comercial inxusto
social e ambientalmente e nun modelo de consumo require un cambio radical nas
políticas enerxética, industrial e de consumo que promoven as grandes corporacións
e que as poboacións, sen crítica, practicamos.
A situación de desequilibrio ambiental e desigualdade humana Norte-Sur, incluíndo
cada vez máis amplos focos de degradación ambiental no Norte e de máxima
pobreza no Sur, demanda medidas urxentes, accións enérxicas e visión
interxeneracional.
A ecoloxía política non é unha política máis dun programa de cambio, é o modelo
sobre o que facer pivotar todo o resto da axenda, como o están a formular moitos
movementos en diferentes partes do planeta.

En Marea recoñece como certos os seguintes feitos:
O cambio climático é una crise urxente que representa una grave ameaza para a
estabilidade mundial e a existencia humana.
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O Panel Intergubernamental sobre o Cambio Climático (IPCC, en inglés) emitiu un
informe especial sobre o impacto do quentamento global e a necesidade de reducir
as emisións globais de gases de efecto invernadoiro antes do 2030 para manter o
quentamento a 1.5 ºC e evitar os impactos máis catastróficos do cambio climático.
Isto, pode ser posible con accións ambiciosas das autoridades nacionais e
subnacionais, a sociedade civil, o sector privado, os pobos e as comunidades locais.
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O ritmo e a escala actuais da acción climática nacional non son suficientes para
evitar danos significativos á economía, o medio ambiente e á saúde humana nas
próximas décadas.

Debemos formar parte da corrente de cambio global e asegurar programas de
transición enerxética, industrial e de consumo, que permitan abordar os retos da
mudanza climática á que determinadas grandes corporacións asentadas en Galicia
contribúen decisivamente. Programas que teñan como piares a autosuficiencia
enerxética sostible, o consumo responsable e a soberanía alimentaria.
Se non collemos a bandeira da loita contra o cambio climático traicionamos á
mocidade que está nas rúas demandando que non se lles roube o futuro.
Hai que construír unha proposta de futuro sostible para a sociedade galega. Isto
supón unha re-definición da política forestal, das explotacións agrarias e gandeiras,
da nosa forma de consumir, do noso xeito de movernos e do noso tecido produtivo,
así como a mellora e a concienciación na reciclaxe de todos os recursos naturais
existentes e dos que xeramos.
A explotación dos nosos montes ten que pasar da economía depredadora do
monocultivo de eucalipto e do pino á recuperación das especies tradicionais (
rebolas, castañeiros, bidueiros etc..), ben adaptadas ao noso clima, cunha nova Lei
Forestal de Galicia que prohiba as novas plantacións en todo o territorio destas
especies foránea e que fixe obxectivos realistas de substitución gradual de eucalipto
e pino por especies frondosas autóctonas, dotada do financiamento adecuado.
En canto á xeración de enerxía, a única enerxía renovable que está nos plans da
Xunta de Galicia é a eólica, precisamente a que ten máis impacto ambiental. Acadar
a soberanía enerxética significa impulsar a autoxeración e o autoconsumo de enerxía
solar e xeotérmica, e poñer en marcha a explotación da potencia do mar para a
xeración de enerxía renovable, accesible por outra banda para todas as persoas,
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especialmente para aquelas con menores recursos, co afán de fomento da igualdade
e da diminución das desigualdades entre as persoas que máis e menos recursos
posúen.
Débese apostar pola mobilidade eléctrica, a limitación da circulación de vehículos
contaminantes e a creación dunha infraestrutura ferroviaria propia para as cercanías
que vertebren o territorio e reduzan o uso do vehículo privado.
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É necesario adoptar medidas de simplificación administrativa que poñen en perigo a
consecución dos obxectivos en materia de mitigación da crise climática.
A visión de catro anos e as boas palabras acompañadas de nula vontade de cambio
real son cousa do pasado.
Estamos en estado de emerxencia, temos que actuar, temos que facelo de xeito
colectivo e non podemos perder máis tempo.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral no Pleno

Que medidas pensa tomar a Xunta de Galicia para frear os efectos no noso país da
crise climática?

Santiago de Compostela, 03/09/2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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Luis Villares Naveira na data 03/09/2019 13:14:54

Paula Vázquez Verao na data 03/09/2019 13:15:05

David Rodríguez Estévez na data 03/09/2019 13:15:17

173725

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROENhdjwSbV8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Francisco Casal Vidal na data 03/09/2019 13:15:30
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Á Mesa do Parlamento
Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Por parte dun colectivo de mestres da especialidade de francés se ten traslado ao
Grupo Parlamentario Socialista unha serie de aparentes irregularidades en
relación coa adxudicación de destinos provisionais nos últimos cursos.
Así, segundo este colectivo, en diversos centros estanse a adxudicar prazas que
corresponden por catálogo a esta especialidade a outras e mesmo documentan as
súas afirmacións con diversos casos de prazas adxudicadas, segundo este
colectivo, de xeito irregular.
Así teriamos nesta situación prazas nos seguintes centros: CEIP Pedro Caselles
(Tomiño), CEIP Antonio Magariños (Cambados), CEIP Plurilingüe dos Dices
(Rois), CEIP Conmeniño (O Grove), CEIP Juan Rey (Lourenzá), CEIP de
Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa), CEIP Monte dos Postes (Santiago), CEIP de
Castrelo (Cambados), CEIP de Nantes (Sanxenxo), CEIP Otero Valcárcel
(Carral), CEIP Vicente Risco (Vigo), CEIP Portonovo (Sanxenxo), CEIP A
Ramallosa (Teo), CEIP Manuel Masdías (Ferrol), CEIP do Seixo (Marín), CEIP
Alexandre Rodríguez Cadarso (Noia), CPI Cernadas de Castro (Lousame), CEIP
Campomaior (Ordes), CEIP Pérez Viondo (A Estrada), CPI de Mondariz
(Mondariz)m CEIP José María Lage (Ortigueira), CPI do Progreso (Catoira),
CEIP de Abanqueiro (Boiro) e CEP Pilar Maestu Sierra (A Pobra do Caramiñal).
Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Estanse a adxudicar como destinos provisionais a outras especialidades prazas
que, conforme á configuración de unidades dos centros, deberían ser ofertadas
por francés por estar así establecido no catálogo que se vén empregando?
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Pazo do Parlamento, 3 de setembro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 03/09/2019 17:24:43
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Maria de la Concepción Burgo López na data 03/09/2019 17:24:58
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

O pasado mes de marzo de 2019 o feminismo galego volveu facer historia cunha
folga e unha serie de mobilizacións previas que superaron a asistencia e expectativas
xeradas após a tamén histórica xornada do 8 de marzo de 2018. Porén, a resposta
esixida nas rúas non ten chegado na parte que compete ás administracións públicas e é
preciso tomar conciencia da necesidade de incrementar os esforzos a realizar.
Recentemente Galiza, e tamén outros pobos do Estado español, volvían vivir
asasinatos machistas que fixeron saltar a alarma social pero que, porén, unha vez máis,
non mereceron comparecencias específicas dos gobernos como si o fixeron outros
asuntos. No mes de xullo , galegas e galegos volvíamos saír ás rúas para condenar un
novo feminicidio en Galiza, no concello de Vilalba. Cómpre recordar tamén que este
último asasinato tiña lugar despois de que unha orde de afastamento fora quebrantada, o
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que nos recorda a necesidade imperiosa de mellorar os mecanismos de protección
existentes e de mellorar e aumentar os recursos existentes.
A estes feitos únense unha longa lista de acontecementos recentes que non son
unha excepción, senón que son habituais na nosa realidade máis achegada, e que nos
recordan a necesidade de apostar por máis medidas para unha transformación social

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

urxente que debilite o sistema patriarcal que nos violenta e asasina. Recordamos, por
exemplo, novos concursos sexistas que tiveron que ser cancelados por presión social,
denuncias por agresións sexuais en festas e festivais, agresións verbais aos puntos lilas
de moitos eventos, sentenzas patriarcais, puntos de encontro con condicións
inadecuadas e, unha vez máis, pechados no mes de agosto ou problemas coa rede de
casas de acollida ao tempo que o tan publicitado Pacto de Estado é un titular máis do
que unha realidade (sen supoñer aínda un só cambio legal relevante para as mulleres
galegas) e o cumprimento da Lei galega de 2007 está a ser sistematicamente vulnerado
en cuestións tan importantes como a atención psicolóxica dentro da Atención Primaria.
Son moitos os sinais de alerta dunha situación insoportábel e que non se arranxa
con medidas cosméticas como posicionamentos puntuais nas efemérides ou xestos
exclusivamente simbólicos e baleiros de contido e compromiso. As administracións
teñen unha responsabilidade que debe cumprirse, corrixir o que non funciona e
incrementar as actuacións.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para cumprir ao 100% a
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lexislación vixente en materia de violencia machista?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
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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

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 03/09/2019 17:30:46

Xosé Luis Bará Torres na data 03/09/2019 17:30:55

María Montserrat Prado Cores na data 03/09/2019 17:31:00

Olalla Rodil Fernández na data 03/09/2019 17:31:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/09/2019 17:31:17
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Ana Pontón Mondelo na data 03/09/2019 17:31:25

3

173731

Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal e Davide
Rodríguez Estévez, deputada e deputados do G.P. Mixto, ao abeiro do artigo
155 do Regulamento do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral ante o Pleno sobre a desaceleración da economía
galega.
O IGE publicaba o PIB de Galicia do terceiro trimestre que medrou un 0’3% no
segundo trimestre de 2019, unha décima inferior á rexistrada no 2018, inda que a
riqueza xerada é un 2% superior ao tamaño de hai un ano, inda que menor á de
hai 3 meses e moi lonxe do 2’9% que se acadou no segundo trimestre do 2018. É
o menor crecemento interanual do PIB de Galicia desde o ano 2014, e inda que a
economía medrou desde hai 23 trimestres consecutivos fíxoo cada vez de xeito
máis reducido.
Galicia é a 5ª economía máis importante despois de Cataluña, Madrid,
Andalucía, Valencia e Euskadi. Con respecto a esta última, pese a ter máis
habitantes Galicia con 2.699.299 persoas fronte as 2.172.591 persoas de Euskadi
as cifras do PIB que manexa o noso país é de 61.000 millóns de euros fronte aos
case 72.000 millóns de euros do PIB de Eukadi, 11.000 millóns de euros menos
no PIB.
A economía galega, como a estatal desacelorouse. Mentres que no que respecta á
demanda interna se mantivo no 3,3%, a demanda externa sitúase en valores
negativos ata acadar o -1,3%. A Consellería de Facenda atribúe esta
desaceleración á caída das exportacións, cun descenso interanual do 8,6%.
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No que respecta a estrutura do PIB a prezos de mercado pola vía da oferta todos
os sectores teñen un comportamento positivo, menos a industria que descendeu
un 2,1%. Hai que lembrar que a industria emprega ao 18,9% da cidadanía galega
ocupada, unha porcentaxe similar á da poboación ocupada nas administracións
públicas, a sanidade e a educación co 18,6%.
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Estamos lonxe do obxectivo marcado pola Comisión Europea de que a industria
represente no ano 2020 o 20% do PIB, actualmente no 16,5%.
Por todo o exposto, a e os deputados que subscriben formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral ante o Pleno:
Que medidas vai tomar a Xunta para incentivar o crecemento da economía
galega?

Santiago de Compostela, 04/09/2019.

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

Asinado dixitalmente por:
Francisco Casal Vidal na data 04/09/2019 09:43:50
David Rodríguez Estévez na data 04/09/2019 09:43:54
Luis Villares Naveira na data 04/09/2019 09:44:02
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Paula Vázquez Verao na data 04/09/2019 09:44:16
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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.

As axudas para acuicultura estrutúranse actualmente en tres liñas que son as
seguintes: as destinadas a proxectos de investimentos produtivos, as enfocadas a
proxectos que incrementen a eficiencia enerxética e, por último, as encamiñadas á
obtención de servizos de asesoramento no eido da acuicultura.
Estas liñas de axudas véñense convocando con periodicidade anual e, gracias a elas,
no ano 2017 téñense aprobado un total de 62 proxectos e, no ano 2018, esta cifra
incrementouse ata 80 axudas aprobadas.
A maiores, sabemos que o DOG publicou o 3 de decembro de 2018 unha nova orde
correspondente á convocatoria de axudas no eido acuícola para este ano 2019,
enfocadas a investimentos produtivos, o incremento da eficiencia enerxética, o fomento
da reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables, e para a
obtención de servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico,
ambiental ou económico.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes preguntas
orais en pleno:

-Que valoración fai da asignación dos fondos desta liña de axudas á acuicultura?
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Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 04/09/2019 11:14:48
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María Ángeles Garcia Míguez na data 04/09/2019 11:15:02
Martín Fernández Prado na data 04/09/2019 11:15:12
Alberto Pazos Couñago na data 04/09/2019 11:15:33
Marta Rodriguez Arias na data 04/09/2019 11:15:57
María Soraya Salorio Porral na data 04/09/2019 11:16:12
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Daniel Vega Pérez na data 04/09/2019 11:16:20
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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.
Más de 400 embarcacións posúen permiso para empregar a arte do xeito en Galicia,
conformando unha das frotas máis importantes do sector pesqueiro galego en termos
de pesca costeira artesanal.
Esta arte é sumamente selectiva e ten escasas especies obxectivo, polo que cando se
procede ao peche da pesquería da sardiña no caladoiro Cantábrico Noroeste
prodúcese un impacto significativo sobre esta frota.
Aínda que debemos partir do feito de que o stock da sardiña non é especialmente bo,
xa que incluso a Unión Europea estivo a piques de prohibir a pesca desta especie no
ano 2018, tamén debemos recoñecer o traballo do anterior Goberno central que,
apoiado pola Xunta de Galicia e o Goberno de Portugal, conseguiron que Bruxelas
aprobara un plan plurianual de recuperación da sardiña, garantindo que a especie non
desaparecera dos mercados e se puidera seguir pescando, aínda que nunha cantidade
bastante inferior, que permita axudar a recuperar a especie.
Galicia estivo en contacto permanente co Goberno central para interesarse polo asunto,
xa que desde o primeiro momento compartiu a preocupación, non só do sector do xeito
senón tamén doutras frotas como a do cerco.
Por iso, a propia Conselleira do Mar, sempre demandou a importancia de facer valer os
datos científicos para acadar unha melloría nas posibilidades de pesca desta especie
nas negociacións que permitise retomar a actividade pesqueira con normalidade.
Ante esta situación, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguinte
pregunta oral:
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1- Que valoración fai o Goberno da Xunta de Galicia da pesquería da sardiña?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019.
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 04/09/2019 11:21:17
María Ángeles Garcia Míguez na data 04/09/2019 11:21:29
Martín Fernández Prado na data 04/09/2019 11:21:39
Alberto Pazos Couñago na data 04/09/2019 11:22:08
Marta Rodriguez Arias na data 04/09/2019 11:30:08
María Soraya Salorio Porral na data 04/09/2019 11:30:19
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Daniel Vega Pérez na data 04/09/2019 11:30:27
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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.
A Consellería do Mar dispón de catro centros educativos nos que se imparte formación
integral nas diferentes especialidades de mecánica naval, de pesca e de transporte
marítimo.
Nestes centros, os alumnos poden obter formación para capitán de pesca, patrón nas
súas diversas modalidades, mariñeiro pescador, mariscador/a, percebeiro/a, entre
outros. A todo isto, hai que sumarlle a formación regrada que ten lugar nos diferentes
portos galegos.
A formación dos profesionais do sector pesqueiro é una prioridade da Xunta que
responde ademais a un compromiso do noso partido coa sociedade galega.
Así, no programa electoral co que obtivemos a confianza maioritaria nas eleccións
autonómicas de 2016 os nosos compromisos sobre a formación marítimo-pesqueira
eran os seguintes: “Avanzaremos na profesionalización e na consolidación da ampla
estrutura formativa reforzando os medios técnicos e humanos das escolas náuticas, o
Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) e centros de referencia en
formación continua, coma A Aixola” e “Potenciarase tanto a formación regrada como a
formación continua, para o que se seguirá contemplando a necesidade de achegar
ambas formacións aos portos galegos, e incorporando técnicas de teleformación e uso
das novas tecnoloxías, para facer máis compatible esta actividade co desempeño
profesional”.
En consecuencia, desde o Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario
avaliar o cumprimento deses compromisos.
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Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulamos a seguinte pregunta oral en
pleno:
1.- Cal é a oferta formativa nos centros de formación integral nas diferentes
especialidades de mecánica naval, de pesca e de transporte marítimo para o longo
desde curso?
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Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 04/09/2019 11:45:07
María Ángeles Garcia Míguez na data 04/09/2019 11:47:46
Martín Fernández Prado na data 04/09/2019 11:47:59
Alberto Pazos Couñago na data 04/09/2019 11:48:17
Marta Rodriguez Arias na data 04/09/2019 11:48:28
María Soraya Salorio Porral na data 04/09/2019 11:48:40
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Daniel Vega Pérez na data 04/09/2019 11:48:47
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Á MESA DO PARLAMENTO
Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentario do Grupo Común da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo
155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

No seu último informe “La calidad del aire en el Estado español”, que recolle
datos do ano 2017, Ecoloxistas en Acción denuncia que “a contaminación do aire
é un asunto moi grave, que causa ata 30.000 mortes prematuras no Estado
español, cada ano; quince veces máis que os accidentes de tráfico”. Non se trata,
polo tanto, dun risco abstracto, senón dunha ameaza concreta que o Goberno
galego tería que tomar moi en serio, xa que “a totalidade da poboación galega
respira un aire prexudicial para a saúde segundo as recomendación da OMS”.
O estudo de Ecoloxistas en Acción compila “os datos de 55 estacións de control
da contaminación, pertencentes ás redes da Xunta de Galicia, dos Concellos de A
Coruña e Ourense, de EMEP/VAG/CAMP, dos portos do Estado de A Coruña,
Ferrol e Vigo e de distintas instalacións industriais”. A investigación conclúe que
“en Galicia os contaminantes que máis incidencia presentaron no 2017 foron as
partículas PM10 e PM2,5, o dióxido de xofre e o ozono troposférico”. Ditas
partículas “afectaron principalmente aos núcleos urbanos de A Coruña, Ourense,
Pontevedra, Santiago e Vigo. En todos rexistráronse superacións dos valores
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medios anuais e diarios recomendados pola OMS para ambos contaminantes”.
Ademais, “rexistráronse superacións da concentración media diaria de dióxido de
xofre (SO2) recomendada pola OMS en varias estacións do territorio galego,
situadas en lugares próximos a grandes industrias e portos”. “Os peores niveis de
SO2 tiveron lugar na estación situada ao sur da fábrica de cementos de la empresa
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Cementos Cosmos SA, en Oural, Sarria, con 98 superacións do valor diario (un
de cada catro días ao ano)”.
O informe destaca, así mesmo, “os elevados niveis de dióxido de nitróxeno
(NO2) detectados no porto de A Coruña, excedendo con 72 µg/m3 o valor límite
anual, establecido pola lexislación para este contaminante en 40 µg/m3.
Evidénciase así un problema que podería estar afectando á calidade do aire das
áreas residencias máis próximas á Coruña”.
Por último, subliñase que “para a elaboración deste informe só se dispuxo da
información sobre os niveis de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) e
metais pesados (arsénico, cadmio, níquel e chumbo), cuxa avaliación é obrigada,
nas estacións de Riazor, Torre de Hércules (A Coruña), Lugo e Ourense. Na
primeira, alcanzouse o obxectivo legal establecido para o canceríxeno
benzo(α)prireno en 1 ng/m3, a segunda peor situación durante 2017 en todo o
Estado español. En Ourense sextuplicouse a recomendación da OMS con 0,86
ng/m3 sobre os 0,12 ng/m3 de referencia, así mesmo desbordada na Torre de
Hércules e Lugo”.
O informe conclúe que os catro principais focos de contaminación en Galicia
son: algunhas grandes industrias, as centrais termoeléctricas de carbón, o tráfico
marítimo e o tráfico rodado das grandes urbes”.
Ante esta situación, dunha gravidade extraordinaria para a saúde e a contorna
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natural, a entidade Ecoloxistas en Acción solicita:

-

Que o Goberno da Xunta se esforce por mellorar a información da
calidade do aire en Galicia, xa que “a páxina web autonómica de calidade
do aire non ofrece dato en tempo real das 35 estacións das redes
industriais e portuarias nin das 4 redes municipais e so permite a descarga
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de datos horarios históricos para seguir a evolución da contaminación do
aire en períodos máximos dun mes”.
-

Que cumpra coa obriga legal de avisar á poboación no caso de que se
volva superar o limiar de alerta de ozono, como xa aconteceu en Noia e en
O Saviñao.

-

Que incremente as medicións dos niveis de hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP), relacionados coa queima de carbón e biomasa, así
como adoptar medidas de redución das emisións.

-

Que corrixa o Plan de Mellora da Calidade do Aire de A Coruña,
aprobado pola Xunta de Galicia no ano 2011, xa que se demostrou co
tempo a súa ineficacia.

O Goberno da Xunta de Galicia, por responsabilidade, debería asumir de
inmediato estas esixencias.
Polo anterior, o Grupo Parlamentario do Grupo Común da Esquerda, presenta a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

-

Que está facendo a Xunta de Galicia para reducir os niveis de
contaminación do aire e polo tanto, a alta mortalidade causada pola
mesma?
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Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
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Deputados do G.P. do Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 04/09/2019 12:39:01
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Antón Sánchez García na data 04/09/2019 12:39:27
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Cada vez hai máis evidencias do espolio sistemático perpetrado polo Ditador
Francisco Franco en Galiza durante a Ditadura, no que constituíu un auténtico
“latrocinio” de bens mobles e inmobles de titularidade pública e privada que acabaron
no patrimonio persoal do Ditador e da súa familia, constituíndo un claro exemplo de
enriquecemento ilícito e de malversación de fondos públicos posto que unha grande
parte destes bens foron adquiridos mediante a coacción, a forza ou o uso de recursos
públicos.
Se ben o Pazo de Meirás é o expoñente máis claro desta apropiación de bens,
existen moitos outros que tamén pasaron a ser propiedade do Ditador por medios
ilícitos, como é o caso da Casa Cornide, as estatuas de Abraham e Isaac, as pías
bautismais de San Xián de Moraime, o Pazo de Bendaña (Dodro), diversas obras de
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arte, así como fontes, cruceiros, balaustradas e escudos que foron trasladados desde
outros pazos galegos.
En realidade, estamos a falar dun macroespolio que contou coa participación do
aparello do Estado e coa complicidade da elite política e empresarial daquel tempo, que
tamén resultou beneficiada da trama: por iso o BNG considera que o estudo tamén debe

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

poñer o foco nas prebendas e beneficios que obtiveron as persoas que participaron na
trama que fixo posíbel o enriquecemento dos Franco.
Para o BNG, o coñecemento da verdade histórica é unha mostra de saúde
democrática e de transparencia. E tamén o primeiro paso para que se faga xustiza, para
que se recoñeza o roubo sistemático e a corrupción a grande escala que son sinais de
identidade do franquismo, e para que se devolvan aos seus lexítimos propietarios todos
aqueles bens que foron adquiridos e transmitidos de maneira enganosa, ilícita ou
fraudulenta.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten previsto a Xunta de Galiza encargar a unha comisión independente un
informe amplo e exhaustivo sobre todos os bens que puideron pasar a formar parte do
patrimonio dos Franco de maneira irregular ou ilícita?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019

Asdo.: Luis Bará Torres
CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
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Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
2
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2019 12:39:25

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2019 12:39:32

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2019 12:39:40

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2019 12:40:07

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2019 12:40:16
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Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2019 12:40:24
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Á MESA DO PARLAMENTO
Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentario do Grupo Común da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo
155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

A Axencia Europea do Medio Ambiente vén de publicar a lista de empresas máis
contaminantes suxeitas ao mercado comunitario de dereito de emisións. Na
clasificación, destaca a central de Endesa nas Pontes, que ten a dubidosa honra de
ser a factoría máis contaminante do Estado e unha das máis prexudiciais para o
medio ambiente de Europa. Cun total de 7,9 millóns de toneladas, foi a
instalación española que máis dióxido de carbono emitiu á atmosfera o pasado
ano.
A central térmica de Naturgy en Meirama, Cerceda, tamén aparece nun posto alto
da lista elaborada pola Axencia Europea. É unha das 150 instalacións máis
contaminantes da Comunidade Europea e a décimo primeira do Estado, cunhas
emisións totais de dióxido de carbono no ano 2018 de 2,24 millóns de toneladas.
A refinaría de Repsol na Coruña ocupa o posto 22 da lista de empresas máis
contaminantes de España, con 1,1 millóns de toneladas de CO2 emitidas.
Así, tres instalacións galegas que se atopan nun radio de 60 quilómetros están
entre as 25 máis contaminantes do Estado, sumando 10 millóns de toneladas de
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gases efecto invernadoiro emitidos á atmosfera cada ano.
Como sinala o informe anual de Ecologistas en Acción “La calidad del aire en el
Estado español”, as emisións de gases contaminantes son un risco para a saúde
non só pola súa contribución ao cambio climático, senón tamén por empeorar,
aínda máis, a calidade do aire que respiramos. O estudo destaca que “a totalidade
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da poboación galega respira un aire prexudicial para a saúde segundo as
recomendacións da OMS”, algo moi grave, xa que o aire nocivo “causa ata
30.000 mortes prematuras no Estado español, cada ano, quince veces máis que os
accidentes de tráfico”.
Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno:

-

Ten avaliado a Xunta de Galicia as consecuencias destas industrias no
medio natural e na saúde das persoas?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019.

Asdo..: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. do Grupo Común da Esquerda

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 04/09/2019 13:20:24
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Antón Sánchez García na data 04/09/2019 13:20:38
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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.
Galicia, entre os seus medios propios de rescate, posúe dúas embarcacións
polivalentes de mediano porte, que son a “Irmáns García Nodal” e “Sebastián de
Ocampo”, con base itinerante, empregadas tanto para a loita contra a contaminación
así como no salvamento no mar, que se suman aos dous helicópteros, os coñecidos
coma o Pesca I e Pesca II, con base en Vigo e Celeiro-Viveiro, con plena operatividade
no rescate marítimo as 24h dos 365 días do ano.
Por todos é coñecido que o seu mantemento e disposición é sufragado integramente
pola comunidade autónoma, estando ao servizo e atendendo as demandas de apoio e
atención de SASEMAR, dando cumprimento así ao disposto polo Estatuto de
Autonomía de Galicia que, no seu artigo 29 recolle que corresponde á Comunidade
Autónoma galega a execución da lexislación do Estado en, entre outras materias,
salvamento marítimo.
Neste senso, cabe lembrar que este custe ronda os 14 M€ anuais, procedentes na súa
totalidade de fondos propios, o que reduce considerablemente a capacidade de
cofinanciar outras acciones susceptibles de ser abordadas con fondos europeos, ou
ben a posibilidade de poder desenvolver de forma directa outras actividades
plenamente integradas no marco competencial marítimo-pesqueiro.
Por todo isto, e tendo en conta que Galicia conta cun servizo de rescate único en
España, que nos máis de 25 anos de historia salvou a vida de máis de 1.500 persoas,
os deputados e deputadas asinantes formula a seguinte pregunta:

1.Cantas asistencias a emerxencias ten efectuado Gardacostas de Galicia a demanda
de Salvamento Marítimo no último ano?
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Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 04/09/2019 13:55:43
María Ángeles Garcia Míguez na data 04/09/2019 13:55:56
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Martín Fernández Prado na data 04/09/2019 13:56:21
Alberto Pazos Couñago na data 04/09/2019 14:01:58
Marta Rodriguez Arias na data 04/09/2019 14:02:15
María Soraya Salorio Porral na data 04/09/2019 14:02:49
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Daniel Vega Pérez na data 04/09/2019 14:03:03
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Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, Luis Manuel Álvarez Martínez e Patricia Otero
Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia e 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 15 de xullo de 2019, a alcaldía do Concello de Viveiro deu traslado ó
Instituto Galego de Vivenda e Solo do informe técnico sobre o estado de varias
edificacións sitas na intersección das rúas Rosalía de Castro con Fernández
Victorio, titularidade do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Trátase de tres
vivendas unifamiliares, particularmente a n.º 17 da Rúa Rosalía de Castro, e a
n15 e s/n da Fernández Vitorio. Esta información xa fora reiterada previamente
e en diversas ocasións directamente coa Delegación en Lugo do IGVS.
No informe remitido ó IGVS pódese constatar como as tres vivendas víronse
afectadas polas inclemencias climatolóxicas acontecidas nestes derradeiros
invernos, orixinando unha serie de desprendementos do revestimento de fachada
sobre o vial público que alarmaron á veciñanza. A este suceso, hai que engadir o
feito de que no interior da parcela existe vexetación que a día de hoxe esténdese
polas fachadas e invade a rúa Fernández Victorio.
Estas vivendas, a día de hoxe, ven como a súa situación vese agravada pola
inacción por parte do IGVS . Ante a inminente chegada do inverno, esta
situación previsiblemente empeorará co conseguinte risco a terceiros.
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As labores que se fan precisas para a emenda das deficiencias advertidas e para
o restablecemento das condicións de seguridade e ornato público legalmente
esixibles, consisten en:
• Desbroce da vexetación existente nas edificacións incluído a retirada de todo o
material resultante.
• Eliminación de vexetación existente nas fachadas.
• Retirada do revestimento de fachada con risco de desprendemento.
• Saneado das fachadas das edificacións.
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Cabe sinalar que estes inmobles están regulados pola Ordenanza 1.3 de solo
urbano do casco antigo de Viveiro. As condicións de edificación e a regulación
de usos son, polo tanto, as recollidas na normativa do documento do “Plan
Especial de Protección e de Reforma Interior do casco antigo”. O plan Especial
pronunciase ó respecto dos deberes legais de uso, conservación e rehabilitación
no seu apartado 7 (Deberes de uso, conservación e rehabilitación), nos seguintes
termos: “Os propietarios dos terreos e construcións deberán destinalos,
efectivamente, ó uso, en cada caso, establecido polo PEPRI e mantelos en
condicións de seguridade, salubridade e ornato público. Quedarán suxeitos,
igualmente ó cumprimento das normas sobre protección ambiental, patrimonial
e arqueolóxica aquí contidos”.
O pasado 2 de maio de 2019 aprobouse a Lei 1/2019 do 22 de abril de 2019, de
rehabilitación e rexeneración urbanas de Galicia, documento que ten como
obxecto regular a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e a renovación
urbana con especial atención na conservación e a mellora, entre outros, dos
conxuntos históricos galegos.
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Parece que esta sería unha boa oportunidade para “tomar nota” e comezar por
ocuparse do patrimonio edificatorio propiedade da Xunta de Galicia.
E máis alá da emerxente restauración das condicións de seguridade e ornato,
urxe tamén o fin último para o que foron adquiridos os inmobles, a súa
rehabilitación integral como vivendas de protección pública. Neste sentido é
preciso ter en conta as verdadeiras necesidades das familias deste concello, e
habilitar vivendas con superficie e dormitorios suficientes para atender a
demanda real existente na zona. Neste momento existen 46 familias
demandantes de vivenda de protección pública no concello, 44 delas en réxime
de aluguer e desas 11 especificamente en ámbito do casco histórico.
Polo exposto, as deputadas e deputado asinantes formulan a seguinte pregunta:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
173752

Cal é a explicación do IGVS para o lamentable estado de abandono e inacción
sobre as vivendas sitas na Rúa Rosalía de Castro 17 e Fernández Victorio 15 e
s/n no concello de Viveiro?

Asdo.: María Luisa Pierres López
Luis Manuel Álvarez Martínez
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 04/09/2019 12:38:13
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/09/2019 12:38:29
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Patricia Otero Rodríguez na data 04/09/2019 12:38:48

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
173753

Mesa do Parlamento
Xoaquín Fernández Leiceaga e Teresa Porritt Lueiro, 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 máxima preocupación das persoas, das familias en Galicia é o emprego. A
cantidade e tamén a súa calidade.
Temos as xeracións máis competentes da nosa historia. As persoas esfórzanse
para formarse, completan unha FP ou cursan un grao universitario e logo un
mestrado –os que poden-. Ou acreditan doutros xeitos a súa profisionalización.
O noso nivel sube, e debemos tender a que o faga aínda máis, porque é unha
garantía de futuro.
¿E logo que? A dedicación e o esforzo chocan coa crúa realidade do mercado
laboral. Algúns, os menos, teñen unha entrada prometedora no mercado laboral,
con estabilidade e bos salarios. Outros marchan, seguramente os mais
ousados, preparados ou con recursos. E a maioría vense condenados á
precariedade e á salarios demasiado baixos. A ir dando tombos de contrato en
contrato, nunha inestabilidade asfixiante, con ingresos que permiten dificilmente
chegar a fin de mes, axudados por familiares ou pensionistas, sentindo que o seu
esforzo e a súa formación non son adecuadamente recompensados. No último
ano, de case 1 millóns de contratos en Galicia houbo mais de 900 mil contratos
temporais.
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Na recuperación o emprego temporal medra a un ritmo tres veces superior
ao indefinido. Para as mulleres, peor. Para os menores de 30 anos practicamente
todo o emprego creado nestes últimos anos é temporal. Todo o emprego
público creado desde 2014 é temporal. De novo, todo o emprego. E isto si
que depende directamente das políticas da Xunta de Galicia.
O Goberno galego ten que rectificar as súas políticas neste campo. Creamos
demasiado pouco emprego (un 8 % desde o segundo trimestre de 2013 ao
segundo de 2019, cando en España as cifras máis que duplican a estas).
A ocupación que se xera non cumpre as condicións mínimas de estabilidade e
suficiencia salarial. Non ofrece boas oportunidades. Condena á mocidade no
presente e sacrifícaa no futuro, porque o que sucede ao inicio condiciona toda
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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a traxectoria laboral. E o sector público autonómico compórtase aínda peor.
En vez de corrixir a tendencia á precariedade, agudízaa.
¿Como imos pedirlle á mocidade compromiso co futuro (formativo, social,
político) se non lle ofrecemos un presente digno?
¿Como vai a Xunta de Galicia ter autoridade moral para dirixirse aos axentes
privados para que combatan a precariedade se é un mal exemplo no sector
público autonómico?
O cambio de políticas públicas é urxente. Na Administración da Comunidade
Autónoma para ofrecer oportunidades satisfactorias á nosa mocidade. Nas
políticas de emprego, para incidir en salarios e condicións laborais en favor
dunha remuneración suficiente e unhas condicións dignas.
Polo exposto, o deputado e a deputada asinantes formulan a seguinte pregunta:
1.ª) Está disposta a Xunta de Galicia a rectificar as súas políticas de emprego
para darlle unha oportunidade á mocidade?
Pazo do Parlamento, 04 de setembro de 2019

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Asdo.: Teresa Porritt Lueiro
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/09/2019 13:11:25
María Teresa Porritt Lueiro na data 04/09/2019 13:11:41
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Mesa do Parlamento

Xoaquín Fernández Leiceaga e Teresa Porritt Lueiro, 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.
Galicia vén experimentando unha taxa de expansión do seu produto nos últimos
anos que en media iguala á do conxunto de España. Pola contra a creación de
emprego vén experimentando un ritmo que é aproximadamente a metade do
español. Como resultado a produtividade do traballo en Galicia converxe coa
española pero ao tempo perdemos base humana, en termos comparados, e
producimos menos oportunidades de emprego á mocidade que se incorpora ao
mercado laboral.
Converxemos en renda por habitante e en produtividade pero experimentamos
unha atonía demográfica que nos fai perder peso no conxunto de España e nos
aboca a un futuro dunha sociedade demograficamente regresiva, cunha estrutura
da poboación cada vez máis avellentada, cun número elevado de persoas
dependentes gravitando sobre unha base ocupacional limitada.
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A solución está en impulsar a formación de capital (privado e público), ben sexa
procedente do exterior ben sexa a que ten lugar desde Galicia. Sen embargo
observamos o seguinte:
 En investimentos externos estamos moi por baixo do que nos
correspondería por dimensión humana ou económica. Normalmente, no
1 % de España.
 En investimento propio, non é só que esteamos un 40 % por baixo da
formación de capital que en 2008. E que na época de Fraga investíanse 6
de cada 10 euros de ganancias e rendas mixtas. Na de Touriño, 7 de cada
10. Desde que é presidente Alberto Núñez Feijóo só 4 de cada 10.
¿Imaxínanse que impulso fenomenal daríamos ao investimento e ao
emprego se fósemos quen de igualar a ratio de investimento da época
Fraga? (xa non digo a de Touriño) ¿Cantos proxectos adicionais en
marcha? ¿Cantos mozos e mozas que estarían gañándose a vida e vivindo
aquí en vez de seguir exportando cerebros?
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Exportamos traballo cualificado, ben formado. Exportamos capital,
singularmente a través do sistema financeiro, irrigando economías noutras
latitudes. En marzo de 2019, de acordo cos datos do Banco de España
mantiñamos 64.725 millóns de euros en depósitos pero só 40.660 millóns en
créditos.
A política da Xunta de Galicia, que consideramos fracasada, apostou polos
incentivos fiscais e polos cambios na regulación legal. Os resultados son
suficientemente elocuentes.
Polo exposto, o deputado e deputada asinantes formulan a seguinte pregunta:
Está disposto a rectificar as súas políticas de captación de
investimentos?
Pazo do Parlamento, 04 de setembro de 2019
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Teresa Porritt Lueiro
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/09/2019 14:01:26
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María Teresa Porritt Lueiro na data 04/09/2019 14:01:39
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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.
Un barómetro publicado en febreiro deste ano pola Cámara de Comercio española en
Reino Unido estimaba en máis de 77.000 millóns de euros as inversións españolas en
xogo con motivo do Brexit.
O risco dunha desconexión de xeito radical cobra máis forza logo de que o premier
británico, Boris Johnson, decidise solicitar á raíña suspender a actividade do
Parlamento británico durante cinco semanas para evitar que a oposición intente frear o
mais que previsible divorcio hostil coa UE, antes do 31 de outubro deste ano, data na
que vence a prórroga pactada entre Bruxelas e Londres.
Ante esta situación, e de non mudar o transcurso dos acontecementos, produciríase un
brexit duro, que conlevaría ter que aplicar o Dereito Internacional e, de novo, obrigaría
a negociar todo o relativo á pesca.
Cunha saída do Reino Unido sen acordo, veríanse gravemente afectados aspectos
como as nosas posibilidades de pesca, o control veterinario, a homologación de
titulacións, o control de fronteiras ou o etiquetado de peixe.
De eloxiar é o traballo que dende o primeiro momento levou a cabo a Consellería do
Mar, sendo a primeira rexión europea en trazar unha folla de ruta neste eido,
encargando diversos estudos ás universidades galegas que nos permitisen obter os
mellores argumentos no obxectivo de que a pesca non sexa utilizada como moeda de
cambio.

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROYB7lGmw1t5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

En definitiva, ante a nova situación xerada e a posibilidade de afrontar un brexit sen
acordo, deberemos de estar preparados para acometer cambios que permitan atender
as necesidades derivadas da aplicación das normas e da operativa diaria do noso
sector pesqueiro.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta:
-Que está a facer a Consellería do Mar para afrontar o impacto da saída do Reino
Unido da Unión Europea?
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Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019.

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 04/09/2019 14:20:28
María Ángeles Garcia Míguez na data 04/09/2019 14:20:44
Martín Fernández Prado na data 04/09/2019 14:21:00
Alberto Pazos Couñago na data 04/09/2019 14:21:54
Marta Rodriguez Arias na data 04/09/2019 14:22:17
María Soraya Salorio Porral na data 04/09/2019 14:22:47
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Daniel Vega Pérez na data 04/09/2019 14:23:00
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Á MESA DO PARLAMENTO
Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentario do Grupo Común da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo
155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

O 17 de xuño do presente ano, con motivo do Día Mundial da Loita contra a
Desertificación do Solo, ADEGA denunciou que en Galicia se perden
anualmente preto de 42 millóns de toneladas de solo por mor da erosión, polo
que cómpre “adoptar medidas urxentes e efectivas contra esta problemática”.
A asociación ecoloxista subliñou que “o actual contexto de cambio climático” é
en gran medida responsable de que o 12% do territorio galego sufra risco de
desertización. Outras causas salientables son “os incendios forestais, os
monocultivos, a agricultura e a gandería intensiva, as explotacións domésticas, o
urbanismo e a ocupación do litoral, a minaría, e en xeral os cambios nos usos de
solo”. A todo isto hai que sumar as secas recorrentes e os cambios nas
precipitacións.
A situación é dunha inmensa gravidade polo que significan os solos para a
biodiversidade do planeta, así como para a produción de alimentos saudábeis e
para o almacenaxe e a filtración da auga.
Para afrontar a crise, ADEGA reivindica conservar o bosque autóctono; loitar
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contra os incendios; fomentar a compostaxe caseira e comunitaria, con modelos
porta a porta para o lixo urbano e plantas de compostaxe comarcal; adoptar
medidas contundentes contra o cambio climático; e aumentar a protección real e
efectiva dos espazos naturais coas figuras legais axeitadas.
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É o obvio que a Goberno galego lle queda aínda moito que facer para satisfacer
estas demandas. O bosque autóctono mingua cada ano en favor do monocultivo
do eucalipto; todos os anos Galicia padece 6.000 incendios, a metade do
conxunto do Estado; SOGAMA segue sen apostar por unha xestión sustentable;
as medidas contra o cambio climático continúan sendo anecdóticas e
propagandísticas; e a lexislación actual é incapaz de protexer da maneira axeitada
a contorna natural. Urxe, polo tanto, que a Xunta de Galicia asuma as
reivindicacións de ADEGA e aplique políticas que sexan congruentes coas
mesmas.

Polo anterior, presentase a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

-

Que vai a facer a Xunta de Galicia para loitar contra o avance da
desertificación?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. do Grupo Común da Esquerda
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Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 04/09/2019 14:34:21

Antón Sánchez García na data 04/09/2019 16:33:57
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Á MESA DO PARLAMENTO

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentario do Grupo Común da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155
do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral en Pleno.

A asociación ecoloxista Greenpeace tivo que cancelar a escala do seu barco
'Rainbow Warrior' no porto de Vigo prevista a partir do 24 de xullo, debido ás
hostilidades coas que se atoparon da autoridade portuaria e, sobre todo, do seu
presidente o popular Enrique López Veiga, que mesmo unha vez que Greenpeace
confirmou que mudaban a escala a Vilagarcía de Arousa, dixo publicamente «Me
parece muy bien que no vengan aquí, no aportan nada».
El Rainbow Warrior está de xira por Europa e en España tiña previsto visitar o
porto de Vigo despois de pasar polos de Barcelona e Málaga, onde non tiveron
problemas para atracar e desenvolver as súas actividades, no marco dunha
campaña para concienciar sobre os efectos do cambio climático.
Concienciar sobre a necesidade de mudar o rumbo para reverter o cambio
climático é unha cuestión moi necesaria no actual contexto de crise
medioambiental e do clima, xa que segundo os datos científicos, está en risco a
vida no planeta das futuras xeracións, máis sen embargo seguimos vendo a
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dirixentes do PP dicindo que campañas como a de Greenpeace non aportan nada,
como cando escoitamos a Rajoy dicir que tiña un primo, ou cuñado diría eu, que
lle dicía que o do cambio climático era un conto, declaracións moi perigosas ante
unha cuestión de tanta importancia.
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Supoñemos que as reticencias do Presidente da institución portuaria responden
ao esforzo do PP por agochar a realidade do cambio climático e as
responsabilidades do seu partido a este respecto, e mesmo as malas prácticas da
autoridade portuaria de Vigo, que xa lle valeron para que Ecoloxistas en Acción
lle outorgase a súa bandeira negra recentemente, que supoño que a López Veiga
tampouco lle aportan nada.
Trala negativa do Porto de Vigo, o Rainbow Warrior puxo rumbo ao Porto de
Vilagarcía para a súa escala nas Rías Baixas e así poder desenrolar as súas
actividades de concienciación e sensibilización, onde tamén pretenden amosar o
seu apoio ás medidas de transición enerxética impulsadas na Illa de Arousa.
A autoridade portuaria de Vilagarcía de Arousa ten amosado outra actitude
diferente nas conversas coa asociación ecoloxista e nas súas declaracións
públicas, o cal é o mínimo que se debe esixir a uns representantes públicos,
cuestión mínima que non foi quen de asumir o señor López Veiga. Máis de
momento todo queda niso, en boas palabras.
A autoridade portuaria nega a entrada en Porto do Rainbow Warrior alegando
motivos de seguridade, uns motivos que non impediron que atracase o buque
escola Juan Sebastián Elcano no 2002, que recibiu a visita de máis de 11.000
persoas nun so día, nin parece que tampouco supón un problema para os
cruceiros que fan escala no porto vilagarciano, polo que é inevitable sospeitar
que a popular Franco Malvar á fronte do Porto de Vilagarcía está dificultando a
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entrada do barco por outros motivos.
A asociación local Xuventude Activa en Sinerxia tamén está denunciando esta
situación e convocando actividades e accións de denuncia para visibilizar esta
situación. Esixen que a administración facilite a escala do barco de Greenpeace
para que poidan desenrolar a súa actividade, xa que é de enorme interese social.
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Polo exposto, formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Como valora o Goberno a xestión dos portos de Vigo e Vilagarcía con
respecto á visita do Rainbow Warrior de Greenpeace?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. do Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:
Marcos Cal Ogando na data 04/09/2019 17:17:41
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Antón Sánchez García na data 04/09/2019 17:17:54
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Luis Manuel Álvarez Martínez, María Luisa
Pierres López e Teresa Porritt Lueiro, deputadas e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Nestes últimos tempos ten medrado a preocupación cidadá en relación ao
vertedoiro que existe a só dúas millas da franxa de protección da illa de Sálvora,
illa que pertence ao Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia e que está
radicada na ría de Arousa. Ao longo das últimas dúas décadas, segundo indican
estudos oficiais, téñense acumulado non menos de 2 millóns de metros cúbicos
de residuos procedentes de dragaxes portuarias, ao que se suma a preocupación
de realizar novos vertidos polo Goberno galego, é dicir, unha nova ameaza á
riqueza ambiental e económica da ría de Arousa, pois esta zona é zona OSPAR,
zona de especial protección dos valores naturais (ZEPVN), Zona de Especial
Conservación (ZEC), Zona de especial protección para as aves (ZEPA) e Ben de
Interese Cultural coa categoría de paisaxe protexida.
Polo exposto, as deputadas e deputado asinantes formulan a seguintes pregunta:
Vai facer o Goberno da Xunta de Galicia novos vertidos a só dúas millas
da franxa de protección da illa de Sálvora, na ría de Arousa?
Pazo do Parlamento, 10 de abril de 2017
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Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luis Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Teresa Porritt Lueiro
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/09/2019 17:41:21
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/09/2019 17:41:36
María Luisa Pierres López na data 04/09/2019 17:41:52
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María Teresa Porritt Lueiro na data 04/09/2019 17:42:08
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentario do Grupo Común da Esquerda, ao abeiro do disposto
no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa reposta oral en Pleno.

A publicación das contas económicas trimestrais de Galicia, correspondentes ao
segundo trimestre de 2019, pon de manifesto a preocupante desaceleración do
crecemento económico que estamos sufrindo dende fai un ano.
A taxa trimestral de variación do PIB –– corrixida de estacionalidade e
calendario–– foi do 0,3%, a cifra máis baixa dende 2014.
No segundo trimestre de 2015 a economía galega creceu en taxa trimestral o 1%,
en 2016 o 0,8%, en 2017 o 0,8%, en 2018 o crecemento trimestral do PIB foi do
0,6% e agora, no segundo trimestre de 2019, acada un mínimo do 0,3%.
Unha cifra preocupante porque sinala un camiño de desaceleración da economía
que volve mostrar síntomas de debilidade antes de que a sociedade galega se
recupere do duro prezo, en termos de deterioro social, que tivo que pagar na
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recesión de 2009/2014, agravada polas políticas de recortes, austeridade,
desvalorización salarial e de precarización laboral.
Aínda é máis preocupante en termos comparados ca economía española, que
tamén se desacelera pero menos que a economía galega. No segundo trimestre de
2019 a taxa trimestral de crecemento do PIB do conxunto do Estado foi do 0,5%
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fronte ao 0,3% de Galicia: en taxa trimestral e case a metade da media do Estado.
En taxa anual a economía española medra o 2,3%, tres décimas por riba da
economía galega que non supera o 2%.
Diante desta situación o Grupo Parlamentario do Grupo Común da Esquerda
formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

-Como explica a Xunta que a economía galega medre moito menos que a media
do Estado no segundo trimestre de 2019, tanto en taxas trimestrais como anuais?
Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Lago Peñas na data 03/09/2019 13:52:57
Julia Torregrosa Sañudo na data 03/09/2019 13:53:02
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Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, Mª Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo e Teresa Porritt Lueiro, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, e 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 lexislación vixente establece claramente o uso non sexista da linguaxe,
entendendo por tal a utilización de expresións lingüisticamente correctas
substitutivas doutras, correctas ou non, que invisibilizan o feminino ou o sitúan
nun plano secundario respecto do masculino.
Así o recolle o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia
en materia de igualdade, así como o artigo 14 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de
marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
Consecuencia desta normativa, dende a Xunta de Galicia se vén elaborando un
informe de impacto de xénero con anterioridade a aprobación de leis polo
Parlamento de Galicia, o cal contén unha serie de suxestións encamiñadas a
utilización dunha linguaxe inclusivo e non sexista.
Pero este informe, actualmente habitual, soamente realízase dende a aprobación
da normativa devandita, polo que existen abundantes exemplos de lexislación
cunha utilización de linguaxe sexista.
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O paso do tempo vai facendo que cada vez a normativa en vigor conteña unha
linguaxe menos sexista, ao derrogar, modificar ou actualizar diversas normas
lexislativas, pero é preciso promover a erradicación da linguaxe sexista, posto
que, aínda por desgracia, existen abundantes disposicións que conteñen unha
linguaxe sexista non desexada.
Acaso destaque neste ámbito, a normativa en vigor sobre o “Valedor” do Pobo
de Galicia, que mantén tal nome incluso logo da aprobación de varias
modificacións lexislativas. Denominación que contrasta co feito de que, tanto no
pasado como na actualidade, tal institución estea ocupada por unha muller.
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A nivel lexislativo poden citarse outros exemplos, como son, entre outros, as leis
autonómicas que regulan a varios colexios profesionais, como a de “podólogos”,
de “educadores sociais” ou de “protésicos”; ou a lei de confrarías de
“pescadores”; ou, no ámbito da sanidade, a relativa a historia clínica “dos”
pacientes.
Son expresión que compre modificar e substituír por outras que eviten formas
discriminatorias ou androcéntricas, de modo que a terminoloxía empregada estea
en harmonía co principio de igualdade de sexos. Así o recolle mesmo o artigo 97
das Directrices de técnica normativa aprobadas en Galicia.
Faise pois convinte tomar as medidas precisas para contribuír dende a Xunta de
Galicia a instaurar unha política de igualdade, para o cal a nosa linguaxe debe
ser igualitaria, non discriminatoria, inclusiva e non androcéntrica, estando libre
de estereotipos sexistas.
Por todo o exposto as deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta:
Cal é o prazo que contempla o Goberno para urxente revisión e corrección
do linguaxe sexista contido na lexislación autonómica actualmente en vigor?
Pazo do Parlamento, 30 de agosto de 2019
Asdo.: María Luisa Pierres López
Mª Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Teresa Porritt Lueiro
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 03/09/2019 16:18:14
María Dolores Toja Suárez na data 03/09/2019 16:18:28
Patricia Vilán Lorenzo na data 03/09/2019 16:18:41
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María Teresa Porritt Lueiro na data 03/09/2019 16:19:01
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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.
As medidas de prevención e preparación fronte aos riscos derivados do tráfico marítimo
e das actividades industriais costeiras son claves para minimizar os impactos que
poden producirse tras un episodio de contaminación mariña.
Para dar resposta a estas eventualidades o Goberno galego deseñou e puxo en
marcha o Plan territorial por contaminación mariña accidental de Galicia (Plan
CAMGAL) que cumpre catro anos en vigor.
Co desenvolvemento do Plan CAMGAL por primeira vez na nosa Comunidade se
abordaban estas posibles situacións de maneira conxunta e coordinada
independentemente da orixe terrestre ou mariña da vertedura, ou da natureza do
axente contaminante.
Na pasada lexislatura, distintos departamentos autonómicos traballaron na
actualización deste Plan para incorporar as novidades lexislativas e tecnolóxicas que
foron aparecendo no eido da contaminación mariña accidental dende a súa posta en
marcha no ano 2012.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta en
Pleno:
-Cales son as principais novidades que se incorporaron no proceso de actualización do
Plan territorial por contaminación mariña accidental de Galicia?
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Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 04/09/2019 18:29:39
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María Ángeles Garcia Míguez na data 04/09/2019 18:29:54
Martín Fernández Prado na data 04/09/2019 18:30:05
Alberto Pazos Couñago na data 04/09/2019 18:30:27
Marta Rodriguez Arias na data 04/09/2019 18:30:45
María Soraya Salorio Porral na data 04/09/2019 18:31:07
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Daniel Vega Pérez na data 04/09/2019 18:31:24
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Á Mesa do Parlamento
Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O presidente Feijóo reiterou en múltiples ocasións o seu compromiso de
continuar o proxecto da construción do Museo da Romanización de Galicia -un
proxecto que vén xa do Goberno Fraga-, na cidade de Lugo, rehabilitando para
elo o Cuartel de San Fernando. Un proxecto que tamén foi e ratificado polo
Parlamento de Galicia en 2009. ao aprobar por unanimidade o 22 de maio unha
proposta non de lei do grupo socialista que instaba a realizar este museo.
O cuartel de San Fernando, declarado BIC en 2009, foi mercado polo concello
de Lugo ao Ministerio de Defensa por un importe de 2,4 millóns de euros e
cedido á Xunta de Galicia para construír este Museo en 2010.
Por elo a Consellería de Cultura convocou un concurso de ideas, que
adxudicou en agosto de 2010, para rehabilitar o dito cuartel co fin de
convertelo nun museo, rematándose dous anos mais tarde o proxecto básico e
de execución, e invertendo uns 400.000 euros segundo os cálculos da
consellería en estas acción e actividades arqueolóxicas dentro do edificio.
A pesar de que a Xunta de Galicia non fixo nada dende 2012 en relación con
este proxecto, demandado por toda a cidadanía lucense e tamén polo PP do
Concello de Lugo, tanto a Consellería de Cultura como o presidente, mantiveron
sempre que tiñan vontade de poñelo en práctica e que sufría un atraso debido as
condicións económicas.
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Pasados sete anos dende o remate do proxecto básico, e con unhas condicións
económicas que o PP non deixa de definir como boas, cremos que xa chegou a
hora de que a Xunta de Galicia asuma seriamente o proxecto de crear o Museo
da Romanización de Galicia e comece a dar os pasos necesarios.
Polo exposto, a deputado e deputado asinantes formulan a seguinte pregunta:
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Segue mantendo a Xunta de Galicia o compromiso manifestado en
múltiples ocasións de poñer en marcha o Museo da Romanización de Galicia no
cuartel de San Fernando de Lugo?

Pazo do Parlamento, 04 de setembro de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López e
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/09/2019 18:36:40
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/09/2019 18:36:56
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Acollemos con sorpresa a iniciativa a respecto do xabaril e a demanda ao Estado
reivindicando unha actuación decidida que poña solución a esta cuestión que está a
promover o PP en diferentes comarcas galegas. Así, o PP de Lalín, a través dunha
moción presentada para sometela a debate e votación no Pleno Municipal do 30 de
agosto, na procura de obter un apoio unánime de tódalas forzas da corporación,
argumenta basicamente que a solución á situación do xabaril pasa por demandar ao
Estado que lidere as accións para poñer remedio a esta situación. Entre outras
novidades, demándalle que declare praga esta especie, que elabore un censo de
poboación por CCAA, que determine medidas de xestión, que estableza accións de
bioseguridade (entre elas levantar unha valla con Francia), e que coordine ás CCAA
neste asunto pois ao seu xuízo semella que non está a facer nada.
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Carga o PP de Lalín contra o goberno central pola pasividade neste asunto, máis
obvia valorar o papel e responsabilidade que neste eido lle corresponde á Xunta. Do
mesmo modo, o 28 de agosto, o PP provincial de Lugo, anuncia semellantes argumentos
co propósito de levar ao pleno da Deputación de Lugo, pedíndolle ao goberno central
unha actuación fronte ao xabaril.
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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

Posteriormente, o 31 de agosto, en Rodeiro, o PP da provincia de Pontevedra, a
través do seu presidente provincial, Alfonso Rueda, anuncia que presentarían na
Deputación unha moción no mesmo sentido, “reclamar ao Goberno central que deseñe
una estratexia común entre administracións para "frear" as consecuencias da
proliferación do porco salvaxe nos cultivos e na seguridade vial”.
Unha das demandas principais que realizan é esixir do Estado a declaración da
poboación do xabaril coma “PRAGA”, aspecto este que cabe matizar. En virtude da
lexislación existente, é a Lei 43/2002, de 20 de novembro, de sanidade vexetal, a que
regula o concepto de praga que afecte a cultivos e do procedemento da súa declaración e
aplicabilidade.
Para a declaración oficial dunha praga as autoridades competentes deberán
verificar a presenza e a importancia da “infestación”, e que no caso do xabaril, partindo
que non existe unha información de partida sobre o tamaño poboacional, xa que non se
dispoñen de censos, que ata agora negaron, e

deberían concorrer outra serie de

elementos para elevalo ao nivel de “infestación”. Máis de insistir nesta vía, e se tan
claro o ten unha parte do PP de Galiza, non entendemos o motivo polo que non
promoven desde o goberno da Xuntas dita declaración, pois o artigo 14, “Actuacións
inmediatas e declaración de existencia dunha praga”, nos seus apartados 2) e 3) outorga
a posibilidade de que as CCAA poidan declarar pragas dentro do seu territorio.
Cabe recordar que en materia de medio ambiente Galiza ten asumido
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competencias compartidas, correspondéndolle ao Estado a lexislación básica e á Galiza
referidas ao desenvolvemento de normas adicionais, entre elas a que permite adoitar
medidas propias para a xestión da fauna a través da súa lei de conservación da natureza,
así coma a competencia en exclusiva da caza (EAG artigo 27.15). Xa que logo, Galiza
conta coa suficiente autonomía normativa para dispoñer de medidas de actuación fronte
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ao xabaril, sendo ademais quen debe exercer a responsabilidade competencial inmediata
neste eido no desenvolvemento das súas atribucións.
Tendo en consideración que por numerosas veces, nos últimos tempos, o BNG
ten presentado neste Parlamento, tanto no Pleno coma en Comisións, iniciativas
demandando un Acordo para que a Xunta adoitase tódalas medidas ao seu alcance para
poñer solución definitiva ó problema suscitado pola sobrepoboación do xabaril,
nomeadamente a elaboración e aprobación dun Plan de Xestión da especie incluíndo un
censo e un protocolo de bioseguridade, coma medidas principais e eixos sobre os que
dispoñer toda a gama de accións necesarias.
Atopándonos coa resistencia do grupo parlamentario do PP e dos cargos da
Xunta que compareceron na Cámara a responder a preguntas do BNG, negando
calquera posibilidade de adoitar un plan de xestión e elaboración de censos,
argumentado que xa a Xunta de Galiza estaba a dispoñer das medidas suficientes para
afrontar esta situación.
Pois resulta sorprendente que, agora, estruturas e cargos do seu partido, tanto no
ámbito provincial coma local, artellen unha estratexia en paralelo demandando do
Estado, o que aquí nin asumen nunha estratexia de eludir responsabilidades, logo de
negar reiteradamente o problema.
Unha vez máis mantemos a necesidade de que de inmediato a Xunta asuma as
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súas responsabilidades e dispoña dun Plan de Xestión da especie, incluíndo a
elaboración dun censo poboacional, a súa incidencia por Comarcas, e a
protocolarización de tódalas medidas que, por separado ou combinadas, faciliten
manexar o tamaño da especie e reducir os danos aos cultivos. Entendemos que unha
política exclusiva de batidas non é a solución, coma se constata xa tras varios anos de
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incremento destes controis, e que incluso pode agravar este problema e inducir máis
danos a agricultura e outros sobre a biodiversidade.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Recoñece a Xunta a súa incapacidade de asumir a súa responsabilidade na
problemática do xabaril, apreciación que se deduce da reivindicación de axuda urxente
que demandan estruturas e cargos relevantes do PP galego, no ámbito provincial e
dende algúns concellos?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Ana Pontón Mondelo
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Deputados e deputadas do G.P. do BNG
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Á MESA DO PARLAMENTO

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentario do Grupo Común da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo
155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
reposta oral en Pleno, sobre o emprego de estratexias non letais para o control
da fauna silvestre.

A autorización de batidas, en diferentes modalidades, vén sendo a única solución
que ofrece a Xunta de Galicia diante das chamadas de atención de gandeiros e
agricultores que perden parte do seu traballo por mor da aparición de animais
silvestres nos seus espazos de traballo, responsabilizando aos seres vivos dunha
problemática moito máis fonda de falta de políticas no rural por parte do
executivo autonómico.
Así, resulta habitual que as sociedades de cazadores de cada zona saian
declarando as bondades da súa afición, que non é outra cousa que saír aos montes
galegos a cazar animais cunha escopeta ou coa axuda de cans que, algúns
rematan perdidos, feridos ou mesmo mortos, sen que exista ningún control sobre
esta problemática de benestar animal.
Diferentes estudos teñen advertido que a presión da caza exerce un papel de
'rebote' nas poboacións de animais cualificados como "cinexéticos", como o caso
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do xabaril, do raposo ou dos coellos, contribuíndo a un incremento destas
poboacións por culpa da excesiva presión á que se somete a estas especies, o que
deriva en máis incursións a terreos de aproveitamento agrícola, invasión de vías
de tránsito rodado, co conseguinte risco, e a enésima autorización de novas
batidas.

173781

A pobreza argumental dos cazadores é evidente. Non existe ningún traballo
científico que avale esta práctica como método de control da poboación de fauna
silvestre e moito menos que unha batida poida desenvolver papel algún na
redución de danos en colleitas ou en explotacións gandeiras. Non se demostra
porque non interesa comezar a xustificar a barbaridade de milleiros de
autorizacións de batidas fóra da preceptiva tempada de caza, evidenciando a
privatización dos espazos naturais no noso país en beneficio dunha ultraminoría.
O noso campo precisa de políticas valentes, de peso, que contribúan á fixación de
poboación, á creación de emprego e a potenciación dos sectores produtivos, que
pasa non só por traballar con estas poboacións, senón tamén por reflexionar sobre
o papel que os agricultores e agricultoras galegas teñen no sistema de produción,
con prezos fixados por grandes corporacións e onde a primeira parte leva o peor
resultado.
A ineficacia da caza no control de especies pon sobre a mesa novas propostas e
alternativas que se están aplicar en diferentes puntos de España, que destacan
pola súa ética e pola necesidade de non ter que masacrar animais. Así, se
propoñen accións como os valados, o control das fontes de alimento, a
delimitación de zonas a través de recursos olfativos, a introdución de comedeiros
forestais, a prohibición absoluta da caza de depredadores, como o lobo e mesmo
o control de natalidade con métodos anticonceptivos, como a esterilización.
Varios municipios de Cataluña xa amosaron a súa disposición a testar este tipo de
métodos éticos coa fauna, polo que a Xunta debería comezar a estudar e avaliar a
CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
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implantación de modelos alternativos á simple autorización de cacerías. Tamén
países europeos teñen instalado reflectores nas súas autoestradas e estradas,
reducindo de maneira importante o número de accidentes e avistamentos de
corzos e xabarís.
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Así, a última ocorrencia da Xunta de autorizar batidas con arqueiros en zonas
periurbanas, como o caso máis coñecido de Lugo, e cuns resultados catastróficos
a pesares do triunfalismo do goberno, poñen sobre a mesa o ineludible debate
sobre en que mans se atopan as potenciais políticas de convivencia coa fauna
silvestre, se en persoas expertas ou en lobbies interesados no mantemento de
determinadas prácticas cruentas que non amosan un aval científico claro e que
non superarían unha revisión por parte de profesionais.
Outro exemplo vén da Deputación de Barcelona, xunto coa Generalitat, que
desenvolveu unha guía pioneira en todo o Estado español na que se ofrecen
diferentes medidas preventivas para a presenza de fauna urbana, e que foi
elaborada por expertos en bioloxía e enxeñería de montes, non por escopeteiros
sen competencias científicas.

Polo exposto, presentase a seguinte pregunta:

- Valora o Goberno galego impulsar unha campaña intensa cos métodos non
letais para o control da fauna ou pensa seguir facendo o mesmo para seguir
obtendo o mesmo nefasto resultado?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019.
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Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Vicevoceiro e deputado do G.P. do Grupo Común da Esquerda.
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla
Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa á demora no remate das obras de reforma do IES Ramón
Cabanillas en Cambados.

Vemos de coñecer a través dos medios de comunicación a denuncia da situación
no IES Ramón Cabanillas no concello de Cambados. @s profesionais que traballan
neste centro de ensino, ao incorporarse o pasado luns 2 de setembro ao traballo, despois
do período vacacional atopáronse coa sorpresa de que as obras que se tiñan que ter
realizado no centro apenas están encetadas, e que a case totalidade do patio está
ocupada por material da obra e diversas dependencias están inhabilitadas para poder
traballar. Ademais todas as estancias interiores do centro están cubertas de unha
importante capa de po.
As obras de mellora levan sendo demandadas desde hai anos pola comunidade
educativa, mais non foi até o pasado mes de maio, curiosamente en plena campaña das
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eleccións municipais e europeas, que a Consellería de Educación anunciou a realización
das demandadas obras de mellora e reforma, informando que o investimento que se ía
realizar nas mesmas iba ascender a 1.123.204,75 euros e que as mesmas ían consistir
cun novo sistema de caldeiras de biomasa de alta eficiencia, a renovación das cubertas,
o illamento da fachada polo exterior, novas fiestras e luminarias de alta eficiencia,
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colocación de falso teito na planta baixa e pintado das paredes que se atopen en mal
estado.
Parece obvio que a entidade das obras tería requirido que as mesmas se tiveran
iniciada nada máis ter rematado as clases e ter feito seguimento das mesmas para que
foran a un ritmo que garantira que estiveran rematadas para o inicio de curso.
Mais nada máis lonxe da realidade, a escasos días da data do inicio do curso
escolar para @s 400 alumn@s do IES Ramón Cabanillas todo indica que vai ser
imposíbel que o curso se poida iniciar tanto polo risco que supoñen as obras para a
comunidade educativa como a inviabilidade de convivir obras e labor docente: botar
abaixo tabiques, picar paredes, retirar e poñer fiestras, materiais retirados, material de
obra, cascallos, lixo...

Polas razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cal é a explicación de que unhas obras desta magnitude non se planifiquen para
iniciarse xusto ao remate do período lectivo para garantir que non interfira na labor
docente e non causar ningún prexuízo ao alumnado?
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Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla
Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa á situación de precariedade do persoal das residencias
dependentes da Consellaría de Política Social.

A Secretaria Nacional de CIG Autonómica ven de dirixir un escrito aos grupos
parlamentares do Parlamento Galego co contido que a continuación se transcribe:
“A situación de deterioro xeral nas prestacións que están a recibir as persoas
maiores usuarias de residencias da terceira idade e centros de día xestionados
directamente pola Xunta de Galiza, fundamentalmente polas condicións laborais dos
empregados públicos que manteñen este servizo, que se especifican nas seguintes
cuestións:
1.

O persoal das Residencias de Maiores está a traballar nunhas condicións

de sobre esforzo e carga de traballo moi elevado co conseguinte risco de estres laboral.
Isto sucede como consecuencia duns cadros de persoal insuficientes para cubrir as
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necesidades das persoas usuarias. Para a CIG no se trata dunha cuestión puntual tanto
no tempo como nos centros e residencias, senón que é xeneralizara. Así a ese
sobreesforzo ao que se ve sometido o persoal traballador supón en definitiva unha
auténtica explotación laboral.
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2.

Esta Consellaría ten o índice de sinistralidade laboral maior de toda a

Xunta de Galiza, superando a Medio Rural cos bombeiros forestais, e tamén unha
porcentaxe de baixas por incapacidade laboral por enriba da media de calquera outro
departamento da Administración Autonómica. Supoñemos que moitas destas baixas por
IT son consecuencia da carga de traballo o enfermidades relacionadas co traballo a
quendas, infeccións bacterianas ou víricas derivadas do traballo con menores ou
anciáns, ou incluso trastornos músculo-esqueléticos repetitivos, mal derivados ou non
recoñecidos polas mutuas. Como exemplo algunhas residencias teñen hoxe o 20% do
seu cadro de baixa, en moitos casos por accidentes laborais e enfermidades comúns
derivadas dos esforzos músculo-esqueléticos (Residencias de Maiores de oleiros,
Residencias de Maiores de Volta do Castro, Centro Residencial de persoas dependentes
de Vigo, etc.)
3.

O Cambio de posto de trabalo para adaptación por causas derivadas da

saúde logo de accidentes laborais ou simplemente polo traballo continuado, unida á
propia idade do persoal, está a medrar de xeito considerable. A Xunta a pesar de ser
coñecedora desta situación no implementa medidas de calado para minimizar o risco de
lesións. Para a CIG as medidas par mobilización das persoas usuarias como poden ser
un mellor equipamento, formación, etc., non poden obviar a necesidade de aumentar o
cadro de persoal.
4.

Os postos adaptados porque as persoas que os ocupan non teñen as
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condicións físicas ao 100% e necesitan un apoio para realizar as súas funcións ( e non
teñen material de axuda axeitado) fai que se sobrecargue ao persoal que si pode. A
Xunta nestes casos tampouco realiza a contratación de persoal de reforzo.
5.

As categorías máis afectadas por estas situacións son as de enfermería,

auxiliares de enfermería e camareiras-limpadoras. Pero os cadros a mínimos tamén son
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os do persoal ordenanza, de cociña ou equipos multidisciplinares. Chegamos ao caso de
que hai centos que teñen que deixar de facer actividades ocupacionais ou de animación
por esta falta de persoal. Noutros casos queda sen control de acceso a entrada dos
centros, con por exemplo sucede na Residencia da Pobra do Caramiñal e no centro de
menores de Carballeira en Ourense onde a recepción queda valeira durante os fins de
semana ou festivos xa que non hai quen atenda.
6.

A suspensión do artigo 19 do V Convenio Único para o persoal laboral

supuxo que dende a lei de medidas de 2012 (que foi prorrogada nas sucesivas leis de
orzamentos) nas carteleiras de traballo desapareceron os descansos adicionais por
traballo a quendas e os directos por traballo en fin de semana e festivos, aumentando a
carga horaria de xeito considerable.
7.

A falta de persoal de enfermería e auxiliar de enfermería nas listas de

agarda para as contratacións temporais son mostra e resultado desta carga de traballo e
unhas malas condicións laborais e salariais xa que o persoa auxiliar de enfermería e
enfermeiras/os das listas de contratación prefiren acudir ao SERGAS. Isto baleira de
facto moitas listas provinciais provocando chamados irregulares o directamente ilegais
como aconteceu neste verán 2019 nos centros da provincia da Coruña, onde non houbo
ningún procedemento público de selección, incumprindo os principios de mérito,
igualdade e capacidade para o acceso á función pública e que así foi denunciado pola
CIG.
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8.

É necesario un dimensionamento axeitado do persoal ás novas

condicións das persoas usuarias e centros. O decreto de rateos de persoal é do ano 2005
para os centros de menores e 2007 para os centros de maiores, e dende aquela os
usuarios e características dos centros mudaron ( a lei do menor é diferente e a tipoloxía
de usuarios tamén, indo cara persoas politoxicómanas e con patoloxías diversas). Nos
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centros de maiores tamén, xa que a día de hoxe poden ingresar nos centros persoas con
problemas psiquiátricos, independentemente da idade, o que fai que a atención teña que
cambiar e para o que o persoal non está adecuadamente formado. Todo isto repercute
tamén directamente na carga de traballo e na calidade do servizo proporcionado.
Dende a representación sindical da CIG-Autonómica do persoal laboral que
traballa en residencias de maiores, centros de atención a persoas dependentes e centros
de menores consideramos que o PARLAMENTO DE GALIZA é o lugar onde a
conselleira responsable desta xestión, Fabiola García Martínes, debe dar explicacións
desta situación. É insostible alongar no tempo durante tantos anos a necesaria
ampliación do cadro de persoal que fai que xunto coa falla de cobertura de ausencias e
contratacións “a dedo”, a Xunta de Galiza está a deteriorar gravemente a prestación dos
servizos públicos e a incidir moi negativamente na seguridade e saúde do persoal.
Por todo o anterior reiteramos a solicitude de comparecencia por ía de urxencia á
Conselleira de Política Social no Parlamento Galego para explicar a que se deben os
numerosos recortes efectuados e a non ampliación dos cadros de persoal de acordo a un
dimensionamento en base a rateos xustas segundo centros e persoas usuarias, que non
comprometan a seguridade e saúde do persoal traballador en Política Social, que están a
incidir negativamente nunha prestación digna e de calidade nos centros de persoas
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maiores e nos centros de menores da Xunta de Galiza.”

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego fai propia a demanda que
realiza CIG-Autonómica e por esa razón presenta a seguinte pregunta para resposta oral
en Pleno:
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Van proceder ao dimensionamento preciso dos cadros de persoal, de xeito que as
rateos se adapten tanto ao número como as novas tipoloxías de usuari@s e deixen de
comprometer a seguridade e saúde do persoal traballador e a calidade asistencial que se
presta?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, sobre o edificio do Cuartel de San Fernando e a construción do Museo
galaico-romano na cidade de Lugo.

A cidade de Lugo leva agardando máis dunha década pola creación dun museo
dedicado ao estudo e divulgación do proceso de romanización que tivo lugar en Galiza.
É indiscutíbel o lugar que Lugo ocupa nese momento histórico e proba diso son,
non só a Muralla Patrimonio da Humanidade, senón tamén os innumerábeis restos
arqueolóxicos que nela se atopan.
A idea de que a cidade de Lugo acollese o futuro Museo da romanización ou
galaico-romano, non é nova. De facto remóntase ao ano 2002, co Partido Popular de
Fraga á fronte do goberno da Xunta e a petición do Goberno municipal.
A proposta foi mudando co tempo. Inicialmente estaba prevista a súa

CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROmtJXxeWJr6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

localización en Magoi, porén, distintas circunstancias e o feito de que o Concello de
Lugo adquirise a titularidade do antigo Cuartel de San Fernando en 2003, foron
inclinando o proxecto cara á esta ubicación.
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Así, en 2008, a Xunta de Galiza –a través de distintas áreas do goberno-- e o
Concello de Lugo asinaron un protocolo para impulsar a creación do museo. Un ano
despois, o edificio do Cuartel de San Fernando foi declarado Ben de Interese Cultural,
coa categoría de monumento, ao tratarse, entre outras cuestión, dunha extraordinaria
mostra da arquitectura neoclásica que mantén –non sen dificultades-- a súa estrutura
orixinal que data de 1779.
O compromiso de que Museo galaico-romano fose creado en Lugo continuou
nos seguintes anos por parte da Xunta de Galiza. Así en 2010, sendo conselleiro de
Cultura Roberto Varela, tivo lugar a convocatoria dun concurso de ideas para a
rehabilitación do antigo cuartel –gravemente deteriorado-- e en xaneiro de 2012 a
publicación no Diario Oficial de Galiza do contrato para o proxecto básico, cun
orzamento de 221.607 euros.
En sede parlamentaria o daquela director xeral de Patrimonio, José Manuel Rey
Pichel, comprometíase de novo á creación do Centro de interpretación e Museo da
Romanización de Lugo que calificaba como “fito cultural” e “espazo de coñecemento e
encontro público a servizo da cidadanía”.
A Xunta asumía daquela a súa titularidade en cuxa cesión por parte do Concello,
dicía, estaban a traballar. Expresábao da seguinte maneira o propio director xeral de
Patrimonio, afirmando que o Museo en San Fernando pasaría a facer “parte fundamental
deste ambicioso conxunto de infraestruturas culturais que é a Rede Galega do
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Patrimonio Arqueolóxico, un instrumento organizativo creado pola Consellaría de
Cultura e Turismo que pretende fomentar a difusión, conservación e investigación do
patrimonio arqueolóxico” de Galiza.
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A partir dese momento, o Partido Popular comezou a incumprir as súas
promesas e compromisos coa cidade e a veciñanza de Lugo. Abandonou o proxecto en
2013 augumentando as dificultades económicas do executivo e afirmando que a
propiedade do edificio é municipal.
Até o conselleiro do ramo, na altura de 2018 xa Román Rodríguez, negaba
publicamente que a proposta de creación do Museo da Romanización fose unha
demanda social. Algo absolutamente falso, toda vez que non só a veciñanza, senón
importantes nomes da arqueoloxía, historia e da arquitectura en Lugo e Galiza, teñen
amosado pública e notoriamente a importancia que para a cidade e o país ten a creación
deste museo.
Hai máis dunha década que existe consenso arredor do Museo galaico-romano e
da importancia de que este espazo represente, no céntrico Cuartel de San Fernando, un
lugar de estudo, interpretación, coñecemento, divulgación e difusión da nosa historia;
tecendo sinerxias con outros proxectos e lugares de Galiza e fóra dela, aos que o noso
pasado nos une.
Para o BNG o proxecto do Museo galaico-romano debe materializarse, ademais
de polo xa expresado, para recuperar, rehabilitar e abrir á veciñanza e ao conxunto da
sociedade o propio Cuartel de San Fernando, lembremos BIC, converténdoo nun espazo
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de dinamización cultural, social e económica para a cidade.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Pensa a Xunta de Galiza cumprir os seus compromisos e promesas coa cidade de
Lugo en relación ao Cuartel de San Fernando e o Museo da Romanización?

3

173796

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

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2019 13:35:57

Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2019 13:36:04

María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2019 13:36:10
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, sobre a vulneración dos dereitos lingüísticos das galegas e galegos no
Certame Arquímedes convocado polo Ministerio de Ciencia, Innovación e
Universidades e as medidas que debe adoptar ao respecto a Xunta de Galiza.

O Goberno español convoca anualmente o Certame Universitario Arquímedes
que vai xa pola súa XVIII edición. Trátase dunha convocatoria dirixida a “fomentar a
investigación científica entre os estudantes universitarios premiando os mellores
trabajos de investigación en todas as áreas de coñecemento levados a cabo polo
alumnado de grao e mestrado das universidades do estado, segundo explica o propio
Ministerio.
Nas bases e instrucións que regulan o certame sinálase que as persoas
solicitantes deberán aportar entre os documentos, segundo os modelos que pon á súa
disposición o Goberno español, entre outros:
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1.

Un trabajo original de investigación que se resumirá en un artículo

científico y que deberá ajustarse a los formatos y límites establecidos en las
instrucciones que aparecerán publicadas en esta página Web. El trabajo de
investigación debe estar redactado en castellano.
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Esta obriga, que exclúe de facto calquera traballo de investigación realizado
nunha lingua oficial que non sexa o castelán, non é nova e atópase en convocatorias
anteriores.
O Goberno español vulnera desta maneira os dereitos lingüísticos do
estudantado universitario galego que ten dereito en calquera das universidades do SUG,
a realizar e defender os seus traballos e estudos na lingua propia do país.
Alén diso, esta discriminación lingüística supón unha pexa, barreira e mesmo un
elemento contrario, no proceso de normalización da lingua galega no ámbito
universitario quer pola obriga de asumir un duplo esforzo ao alumnado galegofalante
exixindo a tradución da súa investigación para poder concorrer ao certame, quer por
impedirlle presentar o seu traballo en galego á convocatoria.
Cómpre lembrar que o galego é a lingua propia de Galiza como así recolle o
Estatuto de Autonomía de 1981 e que o Estado español subscribiu, entre outros acordos
internacionais, a Carta europea de linguas minorizadas que recolle a obriga por parte do
Goberno español de facilitar e/ou estimular o uso oral e escrito das linguas rexionais ou
minoritarias na vida pública e na vida privada (artigo 7. d) así como a eliminar toda
distinción, exclusión, restrición ou preferencia inxustificadas sobre a práctica dunha
lingua rexional ou minoritaria e tendo como obxectivo desestimular ou pór en risco o
mantemento ou desenvolvemento da mesma (artigo 7.2)
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O Goberno galego non pode ficar impasíbel perante esta cuestión e debe, porque
así lle corresponde, defender os dereitos lingüísticas das galegas e galegos diante, neste
caso, do Goberno español como de calquera institución ou entidade que os vulnere.
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que medidas ten adoptado ou pensa adoptar a Xunta de Galiza para defender os
dereitos lingüísticos das galegas e galegos?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Luca Chao Pérez, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario Grupo Común
da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, sobre a
situación da planta de aluminio de Alcoa de San Cibrao

O pasado mes de agosto a dirección da planta de aluminio de Alcoa, en San
Cibrao, anunciou un novo recorte da produción que suporá a rebaixa total do
11,25% da súa actividade e a parada de 32 das 512 cubas de electrolise.
Cómpre ter en conta que a planta de San Cibrao é o principal motor económico
da Mariña Lucense e un dos máis importantes de Galicia. Conta na actualidade
con 1100 persoas empregadas e unhas 400 empresas auxiliares. E é, ademais, a
única instalación que mantén a produción de aluminio primario no Estado.
Un dos principais problemas que afronta a fábrica é a de moita da industria do
noso país, o elevado prezo da enerxía que, nalgún caso, supón ata o 50% dos
costes de produción. Unha demanda reiterada por parte dos traballadores e
traballadoras da industria deste país, reiterada en campaña electoral pero
ignorada unha e outra vez polas administracións competentes

Ante esta situación a deputada asinante presenta a seguinte pregunta:

-

Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para salvagardar os
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postos de traballo e a actividade industrial en Alcoa San Cibrao?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez

173802

Deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar Grupo Común da
Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A precariedade no mercado laboral está marcada por moitos factores, que
principalmente dende a crise teñen convertido esa precariedade nunha
característica estrutural que non deixa de medrar.
Os fraudes na contratación inflúen directamente nesa precariedade e van dende o
abuso da temporalidade ata directamente evitar todo tipo de contratación,
obrigando a un traballador por conta allea, ter que converterse nun falso
autónomo, evitando a contratación do mesmo e producindo unha auténtica fraude
á Seguridade Social, así como unha aniquilación dos dereitos laborais do propio
traballador.
O aumento das chamada economía das plataformas e o emprego de plataformas
online, puxo en evidencia estas prácticas empresariais ilegais, que xa teñen sido
condenadas por varias sentencias. Unha situación que afecta principalmente a
traballos non cualificados, pero que tamén está latente en traballos cualificado.
O coste que leva por diante os dereitos laborais das traballadoras e traballadores
que se atopan nesta situación de fraude de lei, provoca que cada vez se teña máis
consolidado o concepto de “traballador pobre”. Unha situación que non afecta
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unicamente as condicións laborais ou ao poder adquisitivo si non que tamén ten
influencia nas propias pensións.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda presenta a
seguinte PREGUNTA:

173804

-

Ten realizado o Goberno da Xunta de Galicia algún estudo sobre falsos
autónomos no noso mercado de traballo?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar Grupo Común da
Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A precariedade no mercado laboral está marcada por moitos factores, que
principalmente dende a crise teñen convertido esa precariedade nunha
característica estrutural que non deixa de medrar.
Os fraudes na contratación inflúen directamente nesa precariedade e van dende o
abuso da temporalidade ata directamente evitar todo tipo de contratación,
obrigando a un traballador por conta allea, ter que converterse nun falso
autónomo, evitando a contratación do mesmo e producindo unha auténtica fraude
á Seguridade Social, así como unha aniquilación dos dereitos laborais do propio
traballador.
O aumento das chamada economía das plataformas e o emprego de plataformas
online, puxo en evidencia estas prácticas empresariais ilegais, que xa teñen sido
condenadas por varias sentencias. Unha situación que afecta principalmente a
traballos non cualificados, pero que tamén está latente en traballos cualificado.
O coste que leva por diante os dereitos laborais das traballadoras e traballadores
que se atopan nesta situación de fraude de lei, provoca que cada vez se teña máis
consolidado o concepto de “traballador pobre”. Unha situación que non afecta
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unicamente as condicións laborais ou ao poder adquisitivo si non que tamén ten
influencia nas propias pensións.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda presenta a
seguinte PREGUNTA:
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-

Que medidas ten realizado o Goberno da Xunta de Galicia para a
persecución da fraude na figura dos falsos autónomos?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar Grupo Común da
Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A precariedade no mercado laboral está marcada por moitos factores, que
principalmente dende a crise, teñen convertido esa precariedade nunha
característica estrutural que non deixa de medrar.
Os factores que interveñen, están principalmente relacionados cunha alta
temporalidade, un aumento do traballo a tempo parcial ou dos baixos salarios,
todo isto unido tamén ao que está a suceder no traballo por conta propia no que
cada vez existen máis persoas que se ven obrigadas a ser autónomas e que moitas
están nunha situación de falsos autónomos, igual que acontece co fraude nas
prácticas. Ademais, a falta de oportunidades no mercado de traballo con parados
de longa duración e persoas que deben emigrar na procura dun posto de traballo,
van sumando caras ao prisma da precariedade no noso mercado laboral.
Por poñer varios exemplos, a taxa de temporalidade está xa en máis dun 27%, e a
de parcialidade, si antes da recesión era dun 11%, no ano 2016 estaba xa nun
15%. Estas situacións xunto coa inestabilidade no posto de traballo, teñen un
impacto directo nos salarios, provocando o que xa é coñecido como traballadores
pobres.
Evidentemente, o incremento e a consolidación da precariedade no mercado de
CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
REXISTROyWt0lM9CN8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

traballo, ten relación directa coas últimas reformas laborais que afectaron de cheo
aos dereitos das traballadoras e traballadores abaratando os despidos, fomentando
a temporalidade e deixando practicamente anulada a negociación colectiva.

173808

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario Grupo Común de Esquerda presenta a
seguinte PREGUNTA:
-

Cales son as medidas que ten levado a cabo o Goberno da Xunta de
Galicia para poñer freo á precariedade do noso mercado de traballo?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar Grupo Común da
Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A precariedade no mercado laboral está marcada por moitos factores, que
principalmente dende a crise, teñen convertido esa precariedade nunha
característica estrutural que non deixa de medrar.
Os factores que interveñen, están principalmente relacionados cunha alta
temporalidade, un aumento do traballo a tempo parcial ou dos baixos salarios,
todo isto unido tamén ao que está a suceder no traballo por conta propia no que
cada vez existen máis persoas que se ven obrigadas a ser autónomas e que moitas
están nunha situación de falsos autónomos, igual que acontece co fraude nas
prácticas. Ademais, a falta de oportunidades no mercado de traballo con parados
de longa duración e persoas que deben emigrar na procura dun posto de traballo,
van sumando caras ao prisma da precariedade no noso mercado laboral.
Por poñer varios exemplos, a taxa de temporalidade está xa en máis dun 27%, e a
de parcialidade, si antes da recesión era dun 11%, no ano 2016 estaba xa nun
15%. Estas situacións xunto coa inestabilidade no posto de traballo, teñen un
impacto directo nos salarios, provocando o que xa é coñecido como traballadores
pobres.
Evidentemente, o incremento e a consolidación da precariedade no mercado de
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traballo, ten relación directa coas últimas reformas laborais que afectaron de cheo
aos dereitos das traballadoras e traballadores abaratando os despidos, fomentando
a temporalidade e deixando practicamente anulada a negociación colectiva.
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Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda presenta a
seguinte PREGUNTA:
-

Que medidas vai aplicar o Goberno galego para dotar de máis estabilidade
o emprego en Galicia?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 05/09/2019 16:27:15
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, sobre emerxencia climática e apoio á mobilización mundial polo clima
do 27 de setembro.

1.O vindeiro venres 27 de setembro está convocada unha mobilización mundial
en defensa do planeta e para facerlle fronte ás ameazas e riscos derivados da chamada
“crise do clima”. Trátase dunha chamada de atención diante do inexorábel “cambio
climático” e da incapacidade de organismos internacionais e grandes corporacións para
facerlles fronte.
A proba máis evidente desta crise son os recentes informes de dous organismos
internacionais dependentes das Nacións Unidas: o Panel Intergubernamental sobre o
Cambio Climático (IPCC) e a Plataforma Intergubernamental de Biodiversidade e
Servizos Ecosistémicos (IPBES). Estes informes fixeron saltar as alarmas sobre a
catástrofe ambiental e humana a que está abocada o planeta se non se produce un
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drástico cambio de rumbo, xa que non se están cumprindo os obxectivos marcados nos
sucesivos cumios do clima e os acordos internacionais ao respecto.
Non é tempo pois de “bágoas de crocodilo” nin de declaracións para a galería. É
tempo de actuar, e de facelo con determinación. Cómpre aprobar un plan de acción que

1
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vaia ás causas do problema, non que simplemente minimice, atenúe e atrase as súas
gravísimas consecuencias.
2. Dada a magnitude e as graves consecuencias que está a ter xa a “emerxencia
climática”, consideramos necesario enfrontala desde unha tripla dimensión: a global, a
galega e a local.
En primeiro lugar, nunha perspectiva global, cómpre denunciar o interese en
poñer o foco de atención nas consecuencias da crise climática (incremento das
temperaturas, seca, escaseza de recursos, destrución da biodiversidade, ameazas para a
saúde) e non nas súas causas: sistema económico capitalista depredador de recursos,
xerador de relacións inxustas e de graves agresións ás persoas, aos pobos e aos
ecosistemas... Cómpre polo tanto denunciar as consecuencias da actual fase do
capitalismo e explicar a crise climática nese contexto, poñendo en relación as agresións
ao medio coas desigualdades económicas e sociais e as opresións nacionais e de clase.
En segundo termo, desde unha perspectiva galega é necesario ter en conta o
papel de Galiza na economía estatal e mundial como fornecedora de materias primas,
mediante o desenvolvemento de actividades extractivas e depredadoras que teñen altos
custos ambientais e escasos beneficios sociais e para o país no seu conxunto. En
consecuencia, débese situar no centro do debate as consecuencias para o clima, para a
saúde, para a cohesión social e territorial e para o benestar colectivo das actividades
extractivas de sectores como o enerxético, industrial, forestal, megamineiro, a
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mobilidade, o ciclo da auga, a xeración e xestión dos residuos, os macrocentros
comerciais... defendendo un modelo alternativo que poña o relevo na sustentabilidade,
na xustiza social, no equilibrio ambiental e no beneficio colectivo para o noso país.

2
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En terceiro lugar, é necesario considerar como afecta a emerxencia climática no
ámbito local e as medidas que poden desenvolver os concellos e deputación, no seu
ámbito de competencia, para facerlle fronte a este desafío, mediante a redución da
pegada ecolóxica con actuacións no ámbito do urbanismo, a mobilidade, a enerxía, a
xestión dos residuos, a xestión do ciclo da auga, ou a aposta por un desenvolvemento
económico máis sustentábel e máis xusto que fomente os recursos propios, as cadeas de
valor e o comercio de proximidade.
3. O debate sobre a emerxencia climática é un terreo cheo de trampas, cheo de
declaracións para a galería, de boas intencións e de posturas cosméticas. Todo o mundo
se apunta á moda do verde, do sustentábel, da economía circular, mesmo aqueles
gobernos e grandes corporacións que traballan xusto no sentido contrario e que son os
principais responsábeis da crise do clima. Por iso precisamos menos declaracións e máis
actuacións, menos postureo e máis medidas efectivas para cambiar o rumbo dun mundo
que vai camiño da catástrofe.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Considera a Xunta de Galiza necesario crear un gabinete de crise contra a
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emerxencia climática e unha Axencia Galega para o Clima e a Meteoroloxía?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2019 16:48:37

María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2019 16:48:44

Noa Presas Bergantiños na data 05/09/2019 16:48:51

Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2019 16:48:59

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/09/2019 16:49:07
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Ana Pontón Mondelo na data 05/09/2019 16:49:14
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

A loita contra o lume é unha das tarefas de maior responsabilidade e
complicación na que teñen que colaborar todas as institucións galegas, especialmente a
Xunta de Galiza pola súa capacidade económica e os concellos por seren o organismo
máis achegado á cidadanía e mellor coñecedor do seu propio territorio.
Se ben os concellos galegos teñen responsabilidades na loita contra o lume é
fundamental que para facelo teñan dispoñíbeis os medios adecuados, para o que a Xunta
debe dotalos en aras das súas responsabilidades legais e máis aínda tendo en conta as
limitacións orzamentarias e de gasto que teñen as entidades locais. Porén, a Xunta de
Galiza practica unha política de sectarismo, escurantismo e arbitrariedade na asignación
destes medios.
Un dos casos máis escandalosos dos que o Grupo Parlamentar do Bloque
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Nacionalista Galego tivo coñecemento é o do Concello da Rúa. Máis de 4 anos
reclamando unha nova motobomba despois de que a que tivo conveniada máis de 17
tivera un accidente durante unha tarefa de extinción.
O 26 de maio de 2018 o BNG acadaba por unanimidade un acordo na Comisión
7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. Porén, a día de hoxe continúa
1
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incumprido malia que no verán de 2018 a Xunta de Galiza seguiu adxudicando medios
a diferentes concellos sen clarificar cales eran os seus criterios de distribución. Esta
situación é de todo punto de vista inaceptábel e por estes motivos o Grupo Parlamentar
do Bloque Nacionalista Galego presentou preguntas en comisión ao señor Fernández
Couto, Director Xeral de Montes. No transcurso desa comisión o máximo responsábel
do goberno galego non concreto se ían ou non dotar o Concello, porén si o confirmou a
nota de prensa emitida pola Xunta de Galiza ese mesmo día (04/07/2019) na que
titulaba “A Consellería do Medio Rural cederá unha motobomba ao concello ourensán
da Rúa”.
Porén, a Xunta de Galiza non cumpriu. O BNG volveu trasladar esta cuestión a
comezos de xullo de 2019 e o goberno de Partido Popular promoveu notas institucionais
falsas asegurando que sería dotado. Dous meses despois, en pleno mes de setembro, A
Rúa segue sen motobomba.

Por todos estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Ten pensado o goberno galego cumprir coa súa palabra e dotar o concello da
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Rúa dunha motobomba coas características solicitadas por esta administración local?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/09/2019 16:59:20

Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2019 16:59:27

María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2019 16:59:32

Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2019 16:59:38

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/09/2019 16:59:45
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Ana Pontón Mondelo na data 05/09/2019 16:59:53
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Á Mesa do Parlamento
Martín Fernández Prado, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera,
Carlos Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Sandra
Vázquez Domínguez e Encarna Amigo Díaz, 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 racionalización de titulacións e a especialización dos campus universitarios é una
aposta estratéxica para adaptar as estruturas tradicionais na organización da docencia
e na investigación.
Conscientes disto, o Partido Popular de Galicia incluíu no programa electoral co que se
presentou ás eleccións autonómicas de 2016 recollía compromisos explícitos nese
sentido:
-

“Avanzar na concreción da especialización de campus en áreas/sectores como:
Agroalimentación/ Naval e transferencia/ Auga e termalismo/ Ciencias Sociais e
Creatividade”

-

“Consolidar no SUG unha oferta singular de graos e mestrados racional e acorde
ás demandas socioeconómicas da nosa comunidade”.

Dita proposta programática obtivo o aval da maioría da sociedade galega nas urnas e
converteuse nunha liña de goberno estratéxica da Xunta. Esta estratexia, compartida
coas Universidades galegas, dentro do Sistema Universitario Galego (SUG) permitiu
aprobar un mapa de titulacións que permita ás nosas universidades responder ás
demandas actuais da sociedade formando á mocidade naquelas disciplinas que unha
sociedade moderna do século XXI necesita.
Este mapa de titulacións esixe unha fonda cooperación entre as tres universidades e a
administración autonómica, porque só desde a colaboración e o entendemento
institucional poderemos consolidar o noso sistema universitario.
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Este entendemento propiciou un acordo para que os novos graos e mestrados se
axusten á demanda e a especialización dos Campus:
-

Universidade da Coruña: Campus Innova e da Sustentabilidade no Campus da
Coruña e o Campus Industrial no Campus de Ferrol
Universidade de Santiago: Campus vida e da Cidadanía no Campus de Santiago
e Campus Terra no Campus de Lugo
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-

Universidade de Vigo: Campus do Mar e Campus Tecnolóxico no Campus de
Vigo; Campus da Auga no Campus de Ourense en Campus Crea no Campus de
Pontevedra.

Coa especialización dos campus e o abano de titulacións perséguese o obxectivo de
que o Sistema Universitario Galego sexa, por unha banda máis competitivo fronte a
outras universidades e centros nacionais ou internacionais e, por outra banda, máis
atractivos tanto para o alumnado como para o profesorado.
A especialización tamén permite ser máis eficientes á hora de xestionar os recursos
dispoñibles e establecer sinerxías e complicidades en beneficio da comunidade
universitaria, e polo tanto da sociedade en xeral, demostrando a eficacia administración
e dirección dos bens públicos.
Este mapa de titulacións necesariamente ten que ser revisado con periodicidade, por
ser un instrumento dinámico e flexible, que debe ir adaptándose aos tempos e
evolucionando coa sociedade.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta
en pleno:
-Cal é o balance e as perspectivas da Xunta de Galicia sobre a especialización dos
Campus universitarios?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Martín Fernández Prado na data 05/09/2019 17:09:12
Maria Antón Vilasánchez na data 05/09/2019 17:09:33
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2019 17:10:00
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Carlos Gómez Salgado na data 05/09/2019 17:10:09
María Isabel Novo Fariña na data 05/09/2019 17:10:26
Antonio Mouriño Villar na data 05/09/2019 17:11:01
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Sandra Vázquez Dominguez na data 05/09/2019 17:11:17
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María Encarnación Amigo Díaz na data 05/09/2019 17:11:43
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Unhas das manifestacións do cambio climático é o cambio do réxime de
precipitacións, o incremento das temperaturas e o intensificación dos períodos de seca.
Coa actual evolución, a previsión é que Galiza sufra nos próximos anos unha drástica
restrición dos recursos hídricos, fundamentais para o abastecemento humano e para as
actividades económicas.
A preservación, boa xestión e garantía dos recursos hídricos é unha prioridade
colectiva, unha cuestión principal para axenda do goberno do país, polo que a Xunta de
Galiza debe actual de maneira global para combater as causas e os efectos da crise do
clima así como para garantir os recursos hídricos necesarios para o abastecemento á
poboación, a biodiversidade e o desenvolvemento de actividades produtivas
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sustentábeis.
A Xunta de Galiza conta con competencias en materia de Augas, tanto no que
ten que ver co abastecemento como co saneamento. Tanto a lei de augas como a
normativa que a desenvolve fixan obxectivos e medidas a desenvolver por parte da
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administración autonómica que deben ser unha prioridade nun contexto como actual
cheo de ameazas e de riscos.
Por outra parte, as actuacións do goberno galego deben desenvolvese con
criterios de transparencia, de participación e procurando tanto a cooperación como a
máxima participación social e institucional. Neste sentido, é fundamental contar coas
entidades locais, coas asociacións de consumo, coas entidades comunitarias de xestión
de augas, coas entidades ecoloxistas e cos sectores produtivos.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que previsións ten a Xunta de Galiza para o desenvolvemento das medidas
referidas ao ciclo da auga incluídas na Lei de Augas e na normativa que a desenvolve?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

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

Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2019 17:16:00

María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2019 17:16:07

Noa Presas Bergantiños na data 05/09/2019 17:16:15

Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2019 17:16:22

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/09/2019 17:16:29
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Ana Pontón Mondelo na data 05/09/2019 17:16:36
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Á Mesa do Parlamento
Martín Fernández Prado, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera,
Carlos Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Sandra
Vázquez Domínguez e Encarna Amigo Díaz, 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 en pleno.

A Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional xunto ás
Universidades de Santiago de Compostela, da Coruña e a de Vigo foi quen de
planificar un Plan de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia para o período
2016-2020.
Este Plan viña a dar satisfacción a moitas das demandas da comunidade universitaria
ao tempo que abría un novo horizonte para o futuro do Sistema ao incluír importantes
cambios de estruturais para permitir a modernización e actualización dos procesos de
xestión dos centros universitarios.
Un Plan que mellorou substancialmente a achega económica da Administración
autonómica ao Sistema, incrementando o seu orzamento en preto do 17,3%,
outorgando así unha seguridade e estabilidade económica á comunidade universitaria
que lle permitise traballar a curto e medio prazo sen incertezas financeiras.
De feito, este incremento orzamentario sitúa a Galicia como a terceira Comunidade
Autónoma en porcentaxe de financiamento universitario en relación ao PIB.
A coordinación e colaboración entre a administración autonómica competente en
materia de educación e as Universidades Galegas debe realizarse no marco dun amplo
consenso, polo que establecer un marco de financiamento estable que posibilite ás
nosas Universidades cumprir a súa misión docente e de investigación, parécenos
prioritario.
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en pleno:
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-Que valoración fai o goberno galego sobre o grao de cumprimento do Plan de
Financiamento do SUG 2016-2020 ?

Santiago de Compostela, 5 de setembro 2019

173825

Asinado dixitalmente por:
Martín Fernández Prado na data 05/09/2019 17:28:41
Maria Antón Vilasánchez na data 05/09/2019 17:31:11
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2019 17:31:49
Carlos Gómez Salgado na data 05/09/2019 17:32:05
María Isabel Novo Fariña na data 05/09/2019 17:33:23
Antonio Mouriño Villar na data 05/09/2019 17:34:03
Sandra Vázquez Dominguez na data 05/09/2019 17:34:39
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, sobre a recuperación do programa de préstamo universal de libros de
texto.

O Partido Popular suprimiu en 2009 o préstamo universal de libros implantado
en 2005 polo Goberno bipartito. Un duro golpe para as familias traballadoras galegas
que viron desaparecer un servizo fundamental que reducía notabelmente o custe que
cada ano deben asumir ao inicio do curso escolar. Facíao, ademais, nun momento de
crise económica que se ben comezada tería –como todas lembramos-- durísimas
consecuencias para as traballadoras e traballadores do noso país, non só en termos
económicos.
Os argumentos da Xunta para xustificar a supresión do programa mesturaban
nunha suposta redución de custes coa defensa de “bibliotecas familiares” inzadas de
libros de texto escolares.
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REXISTROmnUUirfMU6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A liña de axudas pola que foi substituído, que non cubren o custe total dos
manuais, resultou máis cara e apenas un par de anos despois de se implantar xa superaba
nun millón de euros o investimento do último ano do préstamo universal.
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En maio de 2015 e despois de desprezar, suprimir rexeitar, entre outras,
iniciativas do Grupo parlamentario do BNG para a restitución do programa de préstamo
universal, o Partido Popular –nunha sorte de autoemenda parcial-- instou a creación do
denominado Fondo solidario de libros de texto que, sen o carácter universal do
implantado en 2005, recuperou parcialmente o préstamo de manuais nos centros.
Para o Bloque Nacionalista Galego o préstamo universal de libros de texto
garante un sistema máis xusto cubrindo o acceso aos manuais de todas as familias con
fillas e fillos en idade escolar.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai restituír a Xunta de Galiza o programa de préstamo universal de libros de
texto?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

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

Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2019 17:34:26

Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2019 17:34:33

María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2019 17:34:40

Noa Presas Bergantiños na data 05/09/2019 17:34:47

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/09/2019 17:34:54
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Ana Pontón Mondelo na data 05/09/2019 17:35:01
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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, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

No Real Decreto 1.078/2014, o anexo II recolle as Boas Condicións Agrarias e
Medioambientais da terra. A BCAM 6 do apartado 2 ( solo e reserva de carbono), que fai
referencia ó mantemento da porcentaxe de materia orgánica no solo mediante prácticas
adecuadas, incorporaría a seguinte prohibición:
"A aplicación do purín nas superficies agrícolas non poderá realizarse
mediante sistemas de prato ou abano nin canóns, podendo as Comunidades Autónomas
estableceren excepcións, atendendo ás características específicas das superficies
afectadas, incluídas as condicións orográficas e climáticas, ou outros motivos, debendo
as mesmas quedaren debidamente xustificadas."
O sistema de condicionalidade establecido no REGULAMENTO (UE) N
1306/2013 do PARLAMENTO EUROPEO e do CONSELLO de 17 de diciembre de
CSV: BOPGDSPGHtfNqVNBa3
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2013, inclúe un marco a partir do cal os Estados membros deben adoptar normas
nacionais de boas condicións agrarias e ambientais.
O marco da Unión debe incluír normas para abordar mellor as cuestións da
auga, do solo, das reservas de carbono, da biodiversidade e da paisaxe, así como do
nivel mínimo de mantemento da terra.
1
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Os beneficiarios da PAC deben comprender claramente as súas obrigacións en
relación coas normas de condicionalidade. Para iso, tódolos requisitos e normas que
forman parte das mesmas deben ser comunicadas polos Estados membros de forma
exhaustiva, comprensible e explicativa, mesmo, cando sexa posible, por medios
electrónicos
No artigo 94 deste regulamento establécense as obrigas dos Estados membros
relativas ás boas condicións agrarias e ambientais:
"Os Estados membros garantirán que toda a superficie agrícola, incluída a que
xa non se utilice para a produción, se manteña en boas condicións agrarias e
ambientais.
Os Estados membros definirán, a nivel nacional ou rexional, as normas
mínimas para os beneficiarios de boas condicións agrarias e ambientais da terra sobre
a base do anexo II, atendendo ás características específicas das superficies afectadas,
incluídas as condicións edafológicas e climáticas, os sistemas de explotación existentes,
a utilización das terras, a rotación de cultivos, as prácticas de explotación agraria e as
estruturas de explotación.
Os Estados membros non definirán requisitos mínimos que non estean
establecidos no anexo II.
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O primeiro que non está claro, e haberá que xustificar legalmente é por que
meter esta medida, que afecta, e de que maneira, ó sector lácteo e cárnico bovino case
exclusivamente. Nas BCAMs da condicionalidade da PAC, xa que esta nova "medida"
non ten fundamento científico agronómico desde o punto de vista de manter a materia
orgánica do solo (BCAM 6. Mantemento do nivel de materia orgánica no solo mediante
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prácticas adecuadas, incluída a prohibición de queimar os restrollos, excepto por razóns
fitosanitarias )
A utilización de novos apeiros para aplicar o xurro en terreos inclinados,
aumenta as necesidades de tracción dos tractores, o perxudicar a estrutura do solo,
favorecer a erosión, e a escorrentía de nutrientes cara as augas.
Un informe da Comisión Europea sobre as emisións de gases contaminantes do
sector gandeiro aclara que o sector de vacún de leite é o que menos amoníaco emite á
atmosfera, sendo os nitratos de síntese e o porcino os principais sectores contaminantes.
É máis, en cifras o gando de vacún de leite é responsable só do 4,4% das emisións de
amoníaco de orixe agrícola. Pola contra, a gran maioría destas corresponden ós nitratos
de síntese (19,7%) e ao porcino (17,5%).
Sendo isto certo a pregunta é ¿por que ten que paga-los pratos rotos o sector
lácteo con medidas restritivas condicionando o pago da PAC?
¿Cal é a razón pola que non se opta por outros aspectos amortiguadores das
emisións coma o pastoreo, o enterrado inmediato con laboreo, a diminución do uso de
abonos químicos como a urea, as condicións climáticas, orográficas e edafolóxicas?
O motivo aducido polo Ministerio é o de reduci-las emisións de amoníaco de
orixe agrícola aplicando técnicas que diminúan a volatilización do nitróxeno dos xurros,
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pero non toma medida cos nitratos de síntese que na Unión Europea representan o
20,8% das emisións.
O Programa Europeo de Avaliación da Calidade do Aire déixao moi claro: as
zonas con maior contaminación por amoníaco do Estado español son as que teñen máis
concentración de porcino, en concreto as comunidades de Cataluña e Aragón
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fundamentalmente. Pola contra onde se concentra a cabana leiteira, Galicia e a Cornixa
Cantábrica, son as de niveis máis baixos.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cal é o posicionamento e que medidas ten previsto tomar a Consellería en
defensa do sector lácteo e cárnico galego?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/09/2019 17:44:57
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Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2019 17:45:04

María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2019 17:45:10

Noa Presas Bergantiños na data 05/09/2019 17:45:17

Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2019 17:45:25
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Ana Pontón Mondelo na data 05/09/2019 17:45:33
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Á Mesa do Parlamento
Martín Fernández Prado, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera,
Carlos Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Sandra
Vázquez Domínguez e Encarna Amigo Díaz, 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.
As Universidades galegas, integradas no Sistema Universitario Galego (SUG) veñen
desenvolvendo unha gran labor no campo da innovación a través da investigación
universitaria, conscientes da necesidade de proporcionar á sociedade ferramentas e
recursos que permitan maiores cotas de benestar e crecemento económico e social.
Nesta tarefa, a Administración autonómica non é allea a un proceso necesario e
imprescindible de colaboración e cooperación entre os centros de formación,
coñecemento e investigación das nosas universidades.
Por todo isto, o Partido Popular de Galicia adquiriu no programa electoral co que obtivo
a confianza maioritaria da cidadanía galega en 2016 compromisos claros neste sentido:
“Apostaremos pola retención e especialización do talento na investigación universitaria
e pola transferencia de coñecementos á sociedade, reforzando a investigación
universitaria de Galicia” e “Definiremos unha Estratexia Galega de Investigación
Universitaria para reter talento”.
Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria,
reforzar a captación de talento, consolidar os Centros de Investigación singulares son
algúns dos obxectivos da Estratexia Galega de Investigación no ámbito universitario
que a Xunta desenvolve en cumprimento dese mandato electoral.
Para acadar estes obxectivos requírese dun amplo consenso entre a comunidade
universitaria e a administración competente.
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta oral en
pleno:
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Cales son as liñas de traballo do goberno galego para impulsar e consolidar a
investigación universitaria en Galicia?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019
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Martín Fernández Prado na data 05/09/2019 17:40:55
Maria Antón Vilasánchez na data 05/09/2019 17:41:15
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2019 17:41:24
Carlos Gómez Salgado na data 05/09/2019 17:41:39
María Isabel Novo Fariña na data 05/09/2019 17:41:54
Antonio Mouriño Villar na data 05/09/2019 17:42:15
Sandra Vázquez Dominguez na data 05/09/2019 17:42:38
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María Encarnación Amigo Díaz na data 05/09/2019 17:42:51
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno.

A xuízo do Bloque Nacionalista Galego, a xestión pública dos saltos e
encoros, moitos deles caducados ou a piques de caducar no próximo lustro,
permitiría á administración galega a obtención de recursos e o deseño de medidas
que revertan no beneficio das zonas afectadas polos mesmos, especialmente na
xestión da produción eléctrica, de xeito que os habitantes das zonas afectadas, en
especial aqueles con condicións económicas e sociais máis desfavorábeis poidan
ter unha menor factura do seu consumo eléctrico.
Neste sentido, temos presentado e defendido diferentes iniciativas ao
respecto tanto social como institucionalmente. Na pasada lexislatura, en resposta
a unha pregunta do Grupo Parlamentar do BNG, o entón Director Xeral de Augas
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de Galiza anunciou que ante o remate das concesións de saltos hidroeléctricos a
Xunta avaliará o seu futuro uso tras o desenvolvemento dos expedientes
administrativos e confirmaba ademais que só existe un salto con cláusula social,
das 44 centrais de gran hidráulica.
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Xa na X Lexislatura, a Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo, na súa sesión do 28 de marzo de 2018, debateu a iniciativa 4728
(10/PNC-000454) do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
referida á petición da presentación pola Xunta de Galiza dun plan de
recuperación da titularidade e explotación pública directa dos saltos
hidroeléctricos. Finalmente, acadouse un consenso a respecto do seguinte acordo:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Elaborar unha estratexia de actuación sobre os aproveitamentos
hidroeléctricos con dereito concesional a extinguir no presente e no seguinte
ciclo de planificación hidrolóxica (ata o ano 2027), na que se analicen os
condicionantes xurídicos, económicos, ambientais e sociais que permitan decidir,
no seu caso, a modalidade de explotación dos mesmos.
2. Continuar achegando toda a información que se solicite sobre as
condicións de concesión dos saltos hidroeléctricos da Demarcación GaliciaCosta.”
Máis aínda, cómpre recordar que no último pleno ordinario da IX
lexislatura a cámara tiña acordado o seguinte:
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“2. Proporcionar información sobre as condicións de concesión dos saltos
hidroeléctricos, que cando menos contemple o ano de remate da concesión,
cláusulas sociais da concesión e cumprimento das mesmas, solicitando de ser
preciso a información pertinente ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e
Medio Ambiente e á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.”
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Con base a estas consideracións formúlase a seguinte pregunta para
resposta oral en Pleno:
Que actuacións levou a cabo o goberno galego a respecto das centrais
hidráulicas que xa teñen a súa concesión caducada neste momento?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/09/2019 18:02:45

Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2019 18:02:52
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María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2019 18:02:57

Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2019 18:03:04

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/09/2019 18:03:13
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