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Fascículo 1

X lexislatura. Número 533. 18 de setembro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO

1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

ı Acordo da Mesa do Parlamento do 17 de setembro 2019, polo que se amplía o prazo de presen-

tación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de medidas de garantía do abastecemento nos
episodios de seca e nas situacións de risco sanitario [10/PL-000017 (52558)]
175336

ı Acordo da Mesa do Parlamento do 17 de setembro 2019, polo que se amplía o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de regulación do aproveitamento lúdico das augas
175336
termais de Galicia [10/PL-000018 (53521)]
1.1.2.1.6. Proposicións de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados

ı 55694 (10/PPLC-000015)

Grupo Parlamentario Mixto
Proposición de lei, para presentar ante o Congreso dos Deputados, de modiﬁcación da Lei 50/1997,
do 27 de novembro, do Goberno
175350

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.2. Comunicacións da Xunta de Galicia
1.3.2.1. Debate de política xeral

ı 55751 (10/DEBA-000003)

Vicepresidencia e Consellería da Presidencia
Do Sr. presidente da Xunta de Galicia para informar e debater respecto da situación política da Co175337
munidade Autónoma de Galicia
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1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

ı 55719 (10/MOC-000157)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a mellora continua do sistema
educativo galego. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 53912, publicada no BOPG nº 521,
175354
do 29.08.2019, e debatida na sesión plenaria do 10.09.2019)

175324
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1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

ı 55225 (10/PNP-004082)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o incremento
das posibilidades de pesca do bonito e o alongamento da campaña desta especie, cando menos,
175356
ata o mes de setembro

ı 55227 (10/PNP-004083)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa determinación para o ano 2019 dos topes de captura da anchoa para as zonas VIIIc e IXa
175358

ı 55231 (10/PNP-004084)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co incremento que presentan as horas extraordinarias realizadas por persoas asalariadas no segundo trimestre de 2019 con respecto ao primeiro trimestre do ano
175361

ı 55253 (10/PNP-004085)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas tarefas e quendas
desenvolvidas polas persoas voluntarias do programa Son voluntario/a no Festival da Luz, en Boi175364
morto, no ano 2019, así como en todos os eventos acollidos a ese programa

ı 55277 (10/PNP-004087)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos convenios asinados
175367
por Augas de Galicia cos concellos na décima lexislatura para a execución de obras
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ı 55283 (10/PNP-004088)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de infraestruturas
deportivas
175370

ı 55296 (10/PNP-004089)

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

175325
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co saneamento e a recuperación
ambiental do río Barbaña e os mecanismos e os recursos de inspección, así como os controis sobre o río
175377

ı 55313 (10/PNP-004090)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ditame emitido polo
Consello Galego de Pesca en relación coa Proposta de regulamento do Parlamento e do Consello
175381
Europeo para o novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca

ı 55318 (10/PNP-004091)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ditame emitido polo Consello
Galego de Pesca respecto da Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo e ao Consello sobre a
situación actual da política pesqueira común e consulta sobre as posibilidades de pesca para 2020
175384

ı 55331 (10/PNP-004092)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa convocatoria para a
declaración de emerxencia feminista prevista para o 20 de setembro de 2019
175387

ı 55336 (10/PNP-004093)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos convenios asinados
pola Axencia Galega de Infraestruturas cos concellos
175391

ı 55341 (10/PNP-004094)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego das actuacións necesarias para garantir a presenza
da ﬁgura de axente de Igualdade nas institucións públicas, así como a realización pola administración pública dos cursos formativos necesarios en materia de igualdade, perspectiva de xénero e
175394
prevención da violencia machista
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ı 55366 (10/PNP-004095)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co saneamento e a rexeneración das rías
175396

ı 55371 (10/PNP-004096)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis

175326
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Sobre a supresión polo Goberno galego da peaxe da autoestrada do Val Miñor, AG-57

ı 55374 (10/PNP-004097)

175401

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa construción do carril
175404
bici e de beirarrúas na estrada PO-340

ı 55376 (10/PNP-004098)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a aprobación polo Goberno galego dun plan de mobilidade sustentable para o Val Miñor
175407

ı 55414 (10/PNP-004099)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa acción exterior da
175410
Xunta de Galicia

ı 55429 (10/PNP-004100)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas bolsas universitarias
175414

ı 55437 (10/PNP-004101)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto das supostas irregularidades
detectadas pola veciñanza de Sobrado dos Monxes en relación coas balsas de lodos de distinta
175417
procedencia existentes nos montes do concello

ı 55443 (10/PNP-004102)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación en que se ato175421
pan as obras que se están a levar a cabo no IES Illa de Tambo, no concello de Marín
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ı 55447 (10/PNP-004103)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa igualdade efectiva de
mulleres e homes nos ámbitos cultual e artístico
175425

ı 55452 (10/PNP-004104)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles

175327
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co custo económico que
175428
supón para as familias o inicio do curso escolar

ı 55458 (10/PNP-004105)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa cobertura das baixas
175430
do persoal docente nos vindeiros cursos

ı 55466 (10/PNP-004106)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a actividade naval e os postos
de traballo no estaleiro Vulcano, así como para abordar unha política conxunta para o sector 175432

ı 55522 (10/PNP-004107)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas obras pendentes de
175435
remate nos centros de ensino ao inicio do curso escolar

ı 55531 (10/PNP-004108)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co estado de conservación en que se atopan o patrimonio histórico e os bens inmobles catalogados no concello de
Mondariz-Balneario
175438

ı 55547 (10/PNP-004109)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, a través do Instituto Galego do Consumo e da
Competencia e da Escola Galega do Consumo, dun programa especíﬁco de información ás persoas
usuarias respecto do índice de referencia de empréstitos hipotecarios
175462
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ı 55560 (10/PNP-004110)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa integración da perspectiva de xénero nos procesos de creación de novos ámbitos urbanos ou rexeneración dos existentes,
así como no planeamento e no urbanismo municipal
175465

ı 55569 (10/PNP-004111)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a implantación dun servizo de
175468
escolas infantís para os empregados públicos da Administración autonómica

175328
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ı 55578 (10/PNP-004112)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención ás mulleres afectadas polo uso do dispositivo intrauterino Essure e os problemas xurdidos ao respecto
175470

ı 55584 (10/PNP-004113)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas prazas de médicos
internos residentes habilitadas polo Goberno central para o ano 2020
175472

ı 55591 (10/PNP-004114)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas diﬁcultades que están
a ter os concellos para contrataren socorristas para as praias ou piscinas e a diminución cada ano
do número de persoas interesadas en realizaren cursos de capacitación
175475

ı 55604 (10/PNP-004116)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a demanda por parte do Goberno galego ao Goberno central da garantía dos dereitos lingüísticos da cidadanía e o permiso da participación en todas as linguas oﬁciais do Estado nos premios que convoquen os diferentes ministerios
175477

ı 55607 (10/PNP-004117)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para implementar unha estratexia de saúde
sexual e reprodutiva
175480

ı 55612 (10/PNP-004118)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación ambiental e
sanitaria do encoro das Conchas e da súa contorna, así como a demanda ao Goberno central da
175488
transferencia da xestión de todos os ríos galegos

ı 55617 (10/PNP-004119)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co borrador do Anteproxecto de lei de recoñecemento da Universidade Intercontinental da Empresa, impulsada por
175491
Abanca
175329
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1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

ı 55224 (10/PNC-004387)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o incremento
das posibilidades de pesca do bonito e o alongamento da campaña desta especie, cando menos,
175494
ata o mes de setembro

ı 55226 (10/PNC-004388)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa determinación para o ano 2019 dos topes de captura da anchoa para as zonas VIIIc e IXa
175496

ı 55232 (10/PNC-004389)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co incremento que presentan as horas extraordinarias realizadas por persoas asalariadas no segundo trimestre de 2019 con respecto ao primeiro trimestre do ano
175499

ı 55252 (10/PNC-004390)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas tarefas e quendas
desenvolvidas polas persoas voluntarias do programa Son voluntario/a no Festival da Luz, en Boimorto, no ano 2019, así como en todos os eventos acollidos a ese programa
175502

ı 55267 (10/PNC-004392)

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a cobertura polo Goberno galego da praza de Dermatoloxía no Hospital de Verín
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ı 55276 (10/PNC-004393)

175505

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos convenios asinados
por Augas de Galicia cos concellos na décima lexislatura para a execución de obras
175507

ı 55282 (10/PNC-004394)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de infraestruturas
175510
deportivas

175330
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ı 55295 (10/PNC-004395)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co saneamento e a recuperación ambiental do río Barbaña, os mecanismos e os recursos de inspección e os controis sobre o río
175517

ı 55312 (10/PNC-004396)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ditame emitido polo
Consello Galego de Pesca en relación coa Proposta de regulamento do Parlamento e do Consello
Europeo para o novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
175521

ı 55317 (10/PNC-004397)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ditame emitido polo
Consello Galego de Pesca respecto da Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo e ao
Consello sobre a situación actual da política pesqueira común e consulta sobre as posibilidades de
175524
pesca para 2020

ı 55332 (10/PNC-004398)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa convocatoria para a
declaración de emerxencia feminista prevista para o 20 de setembro de 2019
175527

ı 55335 (10/PNC-004399)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos convenios asinados
pola Axencia Galega de Infraestruturas cos concellos durante a décima lexislatura e a elección do
sistema de convenios, no canto do procedemento de convocatoria pública en concorrencia competitiva, para a concesión das axudas
175530
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ı 55342 (10/PNC-004400)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego das actuacións necesarias para garantir a presenza
da ﬁgura de axente de Igualdade nas institucións públicas, así como a periodicidade e o cumprimento real dos cursos formativos ofertados pola administración pública ao persoal en materia de
175533
igualdade, perspectiva de xénero e prevención da violencia machista

ı 55365 (10/PNC-004401)

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

175331
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co saneamento e a rexeneración das rías
175535

ı 55372 (10/PNC-004402)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a supresión polo Goberno galego da peaxe da autoestrada do Val Miñor, AG-57

ı 55375 (10/PNC-004403)

175540

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa construción do carril
175543
bici e de beirarrúas na estrada PO-340

ı 55377 (10/PNC-004404)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a aprobación polo Goberno galego dun plan de mobilidade sustentable para o Val Miñor
175546

ı 55413 (10/PNC-004405)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa acción exterior da
Xunta de Galicia
175549

ı 55436 (10/PNC-004406)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto das supostas irregularidades
detectadas pola veciñanza de Sobrado dos Monxes en relación coas balsas de lodos de distinta
procedencia existentes nos montes do concello
175553

ı 55442 (10/PNC-004407)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación en que se atopan as obras que se están a levar a cabo no IES Illa de Tambo, no concello de Marín
175557
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ı 55448 (10/PNC-004408)

Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa igualdade efectiva de
mulleres e homes nos ámbitos cultual e artístico
175561

ı 55451 (10/PNC-004409)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles

175332
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co custo económico que
175564
supón para as familias o inicio do curso escolar

ı 55457 (10/PNC-004410)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa cobertura das baixas
175566
do persoal docente nos vindeiros cursos

ı 55465 (10/PNC-004411)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a actividade naval e
os postos de traballo no estaleiro Vulcano, así como para abordar unha política conxunta para
o sector
175568

ı 55521 (10/PNC-004412)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas obras pendentes de
remate nos centros de ensino ao inicio do curso escolar
175571

ı 55530 (10/PNC-004413)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co estado de conservación
en que se atopan o patrimonio histórico e os bens inmobles catalogados no concello de MondarizBalneario
175574

ı 55428 (10/PNC-004414)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas bolsas universitarias
175598

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
Verificación:
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ı 55546 (10/PNC-004415)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, a través do Instituto Galego do Consumo e da
Competencia e da Escola Galega do Consumo, dun programa especíﬁco de información ás persoas
175601
usuarias respecto do índice de referencia de empréstitos hipotecarios

ı 55561 (10/PNC-004416)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa integración da perspectiva de xénero nos procesos de creación de novos ámbitos urbanos ou rexeneración dos existentes,
175604
así como no planeamento e no urbanismo municipal
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ı 55562 (10/PNC-004417)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa integración da perspectiva de xénero nos procesos de creación de novos ámbitos urbanos ou rexeneración dos existentes,
así como no planeamento e no urbanismo municipal
175607

ı 55570 (10/PNC-004418)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a implantación dun servizo de
escolas infantís para os empregados públicos da Administración autonómica
175610

ı 55574 (10/PNC-004419)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para a ampliación do colexio Quiroga
Palacios, en Santiago de Compostela
175612

ı 55579 (10/PNC-004420)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención ás mulleres
afectadas polo uso do dispositivo intrauterino Essure e os problemas xurdidos ao respecto 175614

ı 55585 (10/PNC-004421)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas prazas de médicos
internos residentes habilitadas polo Goberno central para o ano 2020
175616

ı 55590 (10/PNC-004422)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas diﬁcultades que están
a ter os concellos para contrataren socorristas para as praias ou piscinas e a diminución cada ano
175619
do número de persoas interesadas en realizaren cursos de capacitación

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
Verificación:
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ı 55603 (10/PNC-004424)

Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a demanda por parte do Goberno galego ao Goberno central da garantía dos dereitos lingüísticos da cidadanía e o permiso da participación en todas as linguas oﬁciais do Estado nos pre175621
mios que convoquen os diferentes ministerios

ı 55606 (10/PNC-004425)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
175334
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Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para implementar unha estratexia de saúde
175624
sexual e reprodutiva

ı 55611 (10/PNC-004426)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación ambiental e
sanitaria do encoro das Conchas e da súa contorna, así como a demanda ao Goberno central da
175632
transferencia da xestión de todos os ríos galegos

ı 55618 (10/PNC-004427)

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co borrador do Anteproxecto de
lei de recoñecemento da Universidade Intercontinental da Empresa, impulsada por Abanca
175635
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Acordo da Mesa do Parlamento do 17 de setembro 2019, polo que se amplía o prazo de
presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario [10/PL-000017 (52558)]
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 55543, o escrito do G. P. do
Bloque Nacionalista Galego polo que solicita a ampliación do prazo para a presentación de emendas
ao articulado ao Proxecto de lei de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca
e nas situacións de risco sanitario [10/PL-000017 (52558)].
Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara, a Mesa, logo do acordo da Xunta de Portavoces, na reunión do 17 de setembro de 2019, por unanimidade, acorda:
1º. Ampliar, por primeira vez, o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei
de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario,
ata o día 27 de setembro de 2019, ás 18.30 horas.
2º. Notiﬁcar este acordo aos grupos parlamentarios.
3º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2019
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento do 17 de setembro 2019, polo que se amplía o prazo de
presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de regulación do aproveitamento
lúdico das augas termais de Galicia [10/PL-000018 (53521)]

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
Verificación:
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No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 55542, o escrito do G. P. do
Bloque Nacionalista Galego polo que solicita a ampliación do prazo para a presentación de emendas
ao articulado ao Proxecto de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia
[10/PL-000018 (53521)].
Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara, a Mesa, logo do acordo da Xunta de
Portavoces, na reunión do 17 de setembro de 2019, por unanimidade, acorda:
1º. Ampliar, por primeira vez, o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de
regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia, ata o día 27 de setembro de
2019, ás 18.30 horas.
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2º. Notiﬁcar este acordo aos grupos parlamentarios.
3º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2019
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.1.2.1.6. Proposicións de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 17 de setembro de 2019, adoptou o seguinte acordo:

Admisión a trámite

- 55694 (10/PPLC-000015)
Grupo Parlamentario Mixto
Proposición de lei, para presentar ante o Congreso dos Deputados, de modiﬁcación da Lei 50/1997,
do 27 de novembro, do Goberno
A Mesa toma coñecemento da referida iniciativa e, dado que vén presentada nos termos previstos
no artigo 122 do Regulamento da Cámara, acorda:
1º. Admitir a trámite a Proposición de lei, para presentar ante o Congreso dos Deputados, de modiﬁcación da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno.
2º. Dispoñer o seu traslado á Xunta de Galicia para que emita o informe previsto no artigo 7 do Decreto
lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, e para que manifeste o seu criterio e a súa
conformidade respecto da súa tramitación nos termos previstos no artigo 123.2 do Regulamento.
3º. Ordenar a súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2019
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 17 de setembro de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
Verificación:
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1.3.2. Comunicacións da Xunta de Galicia
1.3.2.1. Debate de política xeral

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación do acordo

- 55751 (10/DEBA-000003)
Vicepresidencia e Consellería da Presidencia
Do Sr. presidente da Xunta de Galicia para informar e debater respecto da situación política da Comunidade Autónoma de Galicia
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1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

Admisión a trámite e publicación
- 55719 (10/MOC-000157)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a mellora continua do sistema
educativo galego. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 53912, publicada no BOPG nº 521,
do 29.08.2019, e debatida na sesión plenaria do 10.09.2019)

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

Admisión a trámite e publicación

- 55225 (10/PNP-004082)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o incremento
das posibilidades de pesca do bonito e o alongamento da campaña desta especie, cando menos,
ata o mes de setembro
- 55227 (10/PNP-004083)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa determinación para o ano 2019 dos topes de captura da anchoa para as zonas VIIIc e IXa

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
Verificación:
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- 55231 (10/PNP-004084)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co incremento que presentan as horas extraordinarias realizadas por persoas asalariadas no segundo trimestre de 2019 con respecto ao primeiro trimestre do ano
- 55253 (10/PNP-004085)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas tarefas e quendas
desenvolvidas polas persoas voluntarias do programa Son voluntario/a no Festival da Luz, en Boimorto, no ano 2019, así como en todos os eventos acollidos a ese programa
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- 55277 (10/PNP-004087)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos convenios asinados
por Augas de Galicia cos concellos na décima lexislatura para a execución de obras
- 55283 (10/PNP-004088)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de infraestruturas deportivas
- 55296 (10/PNP-004089)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co saneamento e a recuperación
ambiental do río Barbaña e os mecanismos e os recursos de inspección, así como os controis sobre o río
- 55313 (10/PNP-004090)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ditame emitido polo
Consello Galego de Pesca en relación coa Proposta de regulamento do Parlamento e do Consello
Europeo para o novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
- 55318 (10/PNP-004091)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ditame emitido polo Consello
Galego de Pesca respecto da Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo e ao Consello sobre a
situación actual da política pesqueira común e consulta sobre as posibilidades de pesca para 2020

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
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- 55331 (10/PNP-004092)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa convocatoria para a
declaración de emerxencia feminista prevista para o 20 de setembro de 2019
- 55336 (10/PNP-004093)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos convenios asinados
pola Axencia Galega de Infraestruturas cos concellos
- 55341 (10/PNP-004094)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
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Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego das actuacións necesarias para garantir a presenza
da ﬁgura de axente de Igualdade nas institucións públicas, así como a realización pola administración pública dos cursos formativos necesarios en materia de igualdade, perspectiva de xénero e
prevención da violencia machista
- 55366 (10/PNP-004095)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co saneamento e a rexeneración das rías
- 55371 (10/PNP-004096)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a supresión polo Goberno galego da peaxe da autoestrada do Val Miñor, AG-57
- 55374 (10/PNP-004097)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa construción do carril
bici e de beirarrúas na estrada PO-340
- 55376 (10/PNP-004098)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a aprobación polo Goberno galego dun plan de mobilidade sustentable para o Val Miñor
- 55414 (10/PNP-004099)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa acción exterior da
Xunta de Galicia

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
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- 55429 (10/PNP-004100)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas bolsas universitarias
- 55437 (10/PNP-004101)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto das supostas irregularidades
detectadas pola veciñanza de Sobrado dos Monxes en relación coas balsas de lodos de distinta
procedencia existentes nos montes do concello
- 55443 (10/PNP-004102)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
175340
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Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación en que se atopan as obras que se están a levar a cabo no IES Illa de Tambo, no concello de Marín
- 55447 (10/PNP-004103)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa igualdade efectiva de
mulleres e homes nos ámbitos cultual e artístico
- 55452 (10/PNP-004104)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co custo económico que
supón para as familias o inicio do curso escolar
- 55458 (10/PNP-004105)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa cobertura das baixas
do persoal docente nos vindeiros cursos
- 55466 (10/PNP-004106)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a actividade naval e os
postos de traballo no estaleiro Vulcano, así como para abordar unha política conxunta para o sector
- 55522 (10/PNP-004107)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas obras pendentes de
remate nos centros de ensino ao inicio do curso escolar
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- 55531 (10/PNP-004108)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co estado de conservación
en que se atopan o patrimonio histórico e os bens inmobles catalogados no concello de MondarizBalneario
- 55547 (10/PNP-004109)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, a través do Instituto Galego do Consumo e da
Competencia e da Escola Galega do Consumo, dun programa especíﬁco de información ás persoas
usuarias respecto do índice de referencia de empréstitos hipotecarios
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- 55560 (10/PNP-004110)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa integración da perspectiva de xénero nos procesos de creación de novos ámbitos urbanos ou rexeneración dos existentes,
así como no planeamento e no urbanismo municipal
- 55569 (10/PNP-004111)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a implantación dun servizo de
escolas infantís para os empregados públicos da Administración autonómica
- 55578 (10/PNP-004112)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención ás mulleres
afectadas polo uso do dispositivo intrauterino Essure e os problemas xurdidos ao respecto
- 55584 (10/PNP-004113)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas prazas de médicos
internos residentes habilitadas polo Goberno central para o ano 2020
- 55591 (10/PNP-004114)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas diﬁcultades que están
a ter os concellos para contrataren socorristas para as praias ou piscinas e a diminución cada ano
do número de persoas interesadas en realizaren cursos de capacitación
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- 55604 (10/PNP-004116)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a demanda por parte do Goberno galego ao Goberno central da garantía dos dereitos lingüísticos da cidadanía e o permiso da participación en todas as linguas oﬁciais do Estado nos premios que convoquen os diferentes ministerios
- 55607 (10/PNP-004117)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para implementar unha estratexia de saúde
sexual e reprodutiva
- 55612 (10/PNP-004118)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación ambiental e
sanitaria do encoro das Conchas e da súa contorna, así como a demanda ao Goberno central da
transferencia da xestión de todos os ríos galegos
- 55617 (10/PNP-004119)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co borrador do Anteproxecto
de lei de recoñecemento da Universidade Intercontinental da Empresa, impulsada por Abanca

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

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 55224 (10/PNC-004387)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o incremento
das posibilidades de pesca do bonito e o alongamento da campaña desta especie, cando menos,
ata o mes de setembro
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 55226 (10/PNC-004388)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa determinación para o ano 2019 dos topes de captura da anchoa para as zonas VIIIc e IXa
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 55232 (10/PNC-004389)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co incremento que presentan as horas extraordinarias realizadas por persoas asalariadas no segundo trimestre de 2019 con respecto ao primeiro trimestre do ano
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 55252 (10/PNC-004390)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas tarefas e quendas
desenvolvidas polas persoas voluntarias do programa Son voluntario/a no Festival da Luz, en Boimorto, no ano 2019, así como en todos os eventos acollidos a ese programa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 55267 (10/PNC-004392)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a cobertura polo Goberno galego da praza de Dermatoloxía no Hospital de Verín
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 55276 (10/PNC-004393)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos convenios asinados
por Augas de Galicia cos concellos na décima lexislatura para a execución de obras
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 55282 (10/PNC-004394)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de infraestruturas deportivas
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 55295 (10/PNC-004395)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co saneamento e a recuperación ambiental do río Barbaña, os mecanismos e os recursos de inspección e os controis sobre o río
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 55312 (10/PNC-004396)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ditame emitido polo
Consello Galego de Pesca en relación coa Proposta de regulamento do Parlamento e do Consello
Europeo para o novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 55317 (10/PNC-004397)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ditame emitido polo
Consello Galego de Pesca respecto da Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo e ao
Consello sobre a situación actual da política pesqueira común e consulta sobre as posibilidades de
pesca para 2020
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 55332 (10/PNC-004398)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa convocatoria para a
declaración de emerxencia feminista prevista para o 20 de setembro de 2019
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 55335 (10/PNC-004399)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos convenios asinados
pola Axencia Galega de Infraestruturas cos concellos durante a décima lexislatura e a elección do
sistema de convenios, no canto do procedemento de convocatoria pública en concorrencia competitiva, para a concesión das axudas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 55342 (10/PNC-004400)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego das actuacións necesarias para garantir a presenza
da ﬁgura de axente de Igualdade nas institucións públicas, así como a periodicidade e o cumprimento real dos cursos formativos ofertados pola administración pública ao persoal en materia de
igualdade, perspectiva de xénero e prevención da violencia machista
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 55365 (10/PNC-004401)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co saneamento e a rexeneración das rías
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 55372 (10/PNC-004402)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a supresión polo Goberno galego da peaxe da autoestrada do Val Miñor, AG-57
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 55375 (10/PNC-004403)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa construción do carril
bici e de beirarrúas na estrada PO-340
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 55377 (10/PNC-004404)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a aprobación polo Goberno galego dun plan de mobilidade sustentable para o Val Miñor
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 55413 (10/PNC-004405)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa acción exterior da
Xunta de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 55436 (10/PNC-004406)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto das supostas irregularidades
detectadas pola veciñanza de Sobrado dos Monxes en relación coas balsas de lodos de distinta
procedencia existentes nos montes do concello
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 55442 (10/PNC-004407)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación en que se atopan as obras que se están a levar a cabo no IES Illa de Tambo, no concello de Marín
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 55448 (10/PNC-004408)
Grupo Parlamentario Mixto
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa igualdade efectiva de
mulleres e homes nos ámbitos cultual e artístico
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 55451 (10/PNC-004409)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co custo económico que
supón para as familias o inicio do curso escolar
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 55457 (10/PNC-004410)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa cobertura das baixas
do persoal docente nos vindeiros cursos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 55465 (10/PNC-004411)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Quinteiro Araújo, Paula
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a actividade naval e os
postos de traballo no estaleiro Vulcano, así como para abordar unha política conxunta para o sector
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 55521 (10/PNC-004412)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas obras pendentes de
remate nos centros de ensino ao inicio do curso escolar
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 55530 (10/PNC-004413)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co estado de conservación en que se atopan o patrimonio histórico e os bens inmobles catalogados no concello de
Mondariz-Balneario
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 55428 (10/PNC-004414)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas bolsas universitarias
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 55546 (10/PNC-004415)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, a través do Instituto Galego do Consumo e da
Competencia e da Escola Galega do Consumo, dun programa especíﬁco de información ás persoas
usuarias respecto do índice de referencia de empréstitos hipotecarios
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 55561 (10/PNC-004416)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa integración da perspectiva de xénero nos procesos de creación de novos ámbitos urbanos ou rexeneración dos existentes,
así como no planeamento e no urbanismo municipal
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 55562 (10/PNC-004417)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa integración da perspectiva de xénero nos procesos de creación de novos ámbitos urbanos ou rexeneración dos existentes,
así como no planeamento e no urbanismo municipal
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 55570 (10/PNC-004418)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a implantación dun servizo de
escolas infantís para os empregados públicos da Administración autonómica
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 55574 (10/PNC-004419)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para a ampliación do colexio Quiroga
Palacios, en Santiago de Compostela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 55579 (10/PNC-004420)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención ás mulleres
afectadas polo uso do dispositivo intrauterino Essure e os problemas xurdidos ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 55585 (10/PNC-004421)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas prazas de médicos
internos residentes habilitadas polo Goberno central para o ano 2020
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 55590 (10/PNC-004422)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas diﬁcultades que están
a ter os concellos para contrataren socorristas para as praias ou piscinas e a diminución cada ano
do número de persoas interesadas en realizaren cursos de capacitación
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 55603 (10/PNC-004424)
Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a demanda por parte do Goberno galego ao Goberno central da garantía dos dereitos lingüísticos da cidadanía e o permiso da participación en todas as linguas oﬁciais do Estado nos premios que convoquen os diferentes ministerios
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 55606 (10/PNC-004425)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para implementar unha estratexia de saúde
sexual e reprodutiva
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 55611 (10/PNC-004426)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación ambiental e
sanitaria do encoro das Conchas e da súa contorna, así como a demanda ao Goberno central da
transferencia da xestión de todos os ríos galegos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 55618 (10/PNC-004427)
Grupo Parlamentario Mixto
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co borrador do Anteproxecto
de lei de recoñecemento da Universidade Intercontinental da Empresa, impulsada por Abanca
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través do seu voceiro, ao abeiro do disposto
no artigo 163 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
Proposición de lei de modificación da Lei 50/1997, de 27 de novembro, do
Goberno, para presentar diante da Mesa do Congreso, segundo o disposto no
artigo 87.2 da CE.

Exposición de motivos
Durante o último quinquenio a sociedade galega en particular e a española en
xeral viñeron padecendo as consecuencias da falta de goberno en plenitude de
funcións, con cada vez máis dilatados períodos de tempo de interinidade, polas
dificultades que as forzas políticas con representación nas Cortes do Estado
atopan para chegaren a acordos de investidura.
Esta situación ten provocado nos anos 2016 e 2019 longos períodos de situación
do denominado normativamente “goberno en funcións”, con numerosos efectos
secundarios negativos para a poboación. Un dos máis sobresalientes é o da
alteración do funcionamento normal do deseño constitucional do Estado das
autonomías, ao condicionar orzamentariamente o ciclo de elaboración
orzamentaria.
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Resulta contraditorio que o a ausencia do goberno do Estado con plenitude de
funcións impida o funcionamento normal das autonomías, cando precisamente o
Estado autonómico foi concibido coa idea de que estes entes funcionen no seu
eido competencial con dinámicas propias tanto no político como no económico, e
que polo tanto preserven a realización de actividades e a prestación de servizos
con independencia das vicisitudes vividas nas Cortes xerais. Non esquezamos
que en moitos casos detentan competencias en exclusiva e polo tanto nese ámbito
aseguran dereitos fundamentais tutelados constitucionalmente.
Esta circunstancia foi aproveitada recorrentemente por partidos políticos de signo
diferente para cruzar reproches e velar socialmente ameazas de recortes nos
servizos públicos e mesmo poñer en cuestión o pago de salarios, algo que causa
unha alarma na poboación, vítima da situación e en absoluto responsable destes
períodos de interinidade.
Co obxecto de salvagardar o funcionamento normal do Estado das autonomías na
súa dimensión económica durante este período provisional cada vez máis
1
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frecuente e dilatado na política española, cómpre acadar unha solución que
supere os escollos normativos e á súa vez sexa o menos invasivo posible á hora
de condicionar o novo goberno que podan alumear no seu momento as Cortes.
Esta solución debe vir da man da reforma da Lei estatal 50/1997, de 27 de
novembro, do Goberno, que no seu Título IV regula as potestades do Goberno do
Estado en funcións. O obxecto da reforma será atribuír as potestades mínimas
adicionais para asegurar o funcionamento normal da dimensión económica e
orzamentaria das comunidades autónomas, como forma de asegurar a viabilidade
plena do Estado das autonomías proclamada nos artigos 2 e 137 e ss. da
Constitución Española.
A Comunidade Autónoma de Galicia, lexitimamente interesada no
funcionamento normal das súas institucións de autogoberno, para prestar os
servizos, actividades e garantir os dereitos recollidos no seu Estatuto de
Autonomía, insta esta reforma ao abeiro do art. 87.2. CE. Deste xeito, a cámara
galega quere facer unha achega que beneficia á sociedade galega no seu
conxunto, ao tempo que contribúe a f a autonomía doutras nacións e rexións do
Estado así como o asegurar o cumprimento dos dereitos fundamentais e sociais
recollidos tanto na CE coma nos diversos estatutos de autonomía, que doutro
xeito poderían ser postos en cuestión.

Artigo único-. Modificación da Lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno.
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Engádese un novo ordinal co número 3.BIS do artigo 21 coa seguinte redacción:
“3.BIS. O goberno en funcións poderá aprobar as disposicións
regulamentarias necesarias para asegurar o funcionamento financeiro
ordinario das Comunidades autónomas nos conceptos de actualización
das entregas a conta, devolución das mensualidades de IVE pendentes de
exercicios anteriores e cantidades debidas no seu caso polo incentivo
económico ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria,
débeda pública e regra de gasto, de xeito que a prestación dos servizos
públicos fundamentais non se vexa limitada ou afectada durante ese
período”.

Segundo-. Entrada en vigor.
A norma entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no BOE.
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Disposición derrogatoria única.
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou menor rango se opoñan ó
disposto na presente lei.

ANTECEDENTES














Constitución Española de 1978.
Lei Orgánica 2/1979, do Tribunal Constitucional.
Lei Orgánica 3/1980, do Consello de Estado.
Real Decreto 1674/1980, que aproba o regulamento do Consello de
Estado.
Lei Orgánica 8/1980, de financiación das comunidades Autónomas
Lei 10/1983, de 16 de agosto, de Organización da Administración Central
del Estado.
Lei 6/1997, de organización e Funcionamento da Administración Xeral.
Lei de xurisdición Contencioso-Administrativa de 27/12/1956.
Lei 30/1992 do Réxime xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común.
Lei de Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado,
Texto Refundido por Decreto de 26 de xullo de 1957.
Lei de Conflitos Xurisdicionais, de 17 de xullo de 1948.
Lei de Procedemento Administrativo Común de 17 de xullo de 1958.
Lei 12/1995, de 11 de maio, de Incompatibilidades dos membros do
Goberno da Nación e dos Altos Cargos da Administración Xeral do
Estado.
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Santiago de Compostela, a 13 de setembro de 2019.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Pancho Casal Vidal e
Davide Rodríguez Estévez, deputados e deputada e voceiro do Grupo
Parlamentario Mixto.
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Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 13/09/2019 14:03:54
David Rodríguez Estévez na data 13/09/2019 14:03:59
Francisco Casal Vidal na data 13/09/2019 14:04:08
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Luis Villares Naveira na data 13/09/2019 14:04:19
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado,
Luís Manuel Álvarez Martínez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
Moción para substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria do día 10 de
setembro de 2019, sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa
mellora continua do sistema educativo galego (doc. núm. 53912).
Moción
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
1º) Presentar antes do remate deste período de sesións un plan de avaliación dos
programas de experimentación e innovación educativa que está a desenvolver a
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional,
nomeadamente:
a) Os que permitan coñecer a mellora na competencia lingüística do
alumnado que participa nalgún dos múltiples programas que
veñen funcionando nos últimos cursos relacionados co
plurilingüísimo.
b) O I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de
Galicia.
c) A introdución á robótica educativa en primaria.
d) O bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía.
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2º) Presentar, antes do remate do actual curso académico 2019/20, un plan de
recuperación das condicións laborais do profesorado non universitario conforme
ao marco establecido con anterioridade ao regulado nas ordes do 23 de xuño de
2011 e do 4 de xuño de 2012.
3º) Mellorar na planificación e xestión das obras que afectan aos equipamentos
escolares para minimizar o impacto sobre o alumnado no inicio do curso
académico.
Pazo do Parlamento, 13 de setembro de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/09/2019 16:36:41
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/09/2019 16:36:53
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez,
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta
Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega Pérez ao abeiro do disposto
no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en pleno.
Exposición de motivos:
O Ministerio de Agricultura e Pesca comunicaba o pasado 27 de agosto unha
resolución na que se decretaba o peche da pesquería de atún branco do norte.
Por tal motivo, os buques con pavillón español xa non poderán levar a cabo a captura
desta especie no que resta de ano, podendo só descargar as cantidades apresadas ou
que foran declaradas antes desta data.
Hondarribia, Getaria, Ondarroa, Bermeo, Santoña, Colindres, Gijon, Avilés e Burela
concentran a práctica totalidade das máis de 15.000 toneladas de atún branco-bonito
do norte descargadas na costa do Cantábrico desde que arrancara a costeira do bonito
no pasado mes de xuño.
Xa é o segundo ano que se anticipa o peche da campaña do bonito, rematándose a
finais do mes de agosto, cando habitualmente adoitaba concluírse ao longo do mes de
setembro.
A conselleira do Mar reivindicaba a necesidade de acadar un incremento de cota de
bonito, unha vez que foi contrastada boa situación biolóxica deste recurso, á vez que
demandaba un mellor reparto das posibilidades de pesca para que a campaña se
prolongue, como mínimo, ata o mes de setembro, como viña sendo habitual.
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O Grupo Parlamentario Popular súmase a esta demanda realizada pola titular da
Consellería do Mar, que recolle unha reivindicación de vital importancia para a nosa
frota que pesca esta especie dun xeito artesanal e respectando a legalidade.
Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes presentan esta proposición para o
seu debate en pleno:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno Central que:

- Utilice os datos nos que aprecia que o bonito se atopa en boa situación biolóxica
para reivindicar un incremento das posibilidades de pesca para esta especie.
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- Estude unha mellor xestión e reparto de cota que posibilite alongar a campaña
de bonito, canto menos, ata o mes de setembro.”

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 05/09/2019 18:30:07
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2019 18:30:25
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2019 18:30:37
Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2019 18:30:54
Martín Fernández Prado na data 05/09/2019 18:31:04
Jaime Castiñeira Broz na data 05/09/2019 18:31:31
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2019 18:31:51
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2019 18:32:05
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Daniel Vega Pérez na data 05/09/2019 18:32:12

175357

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez,
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Marta Rodríguez Arias, Soraya
Salorio Porral e Daniel Vega Pérez ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en pleno.
Exposición de motivos:
Nos últimos anos, a decisión do Consello Europeo para a anchoa recolleu diverxencias
substanciais na determinación do TAC para as dúas zonas nas que se divide a súa
xestión, isto é, a VIIIc e a IXa.
No ano 2016, determinouse para a anchoa un roll-over no caso do Cantábrico, mentres
que no área de Fisterra cara ao sur ditaminouse o aumento nun 10% do nivel de
capturas existente.
No ano 2017, determinouse para a anchoa un roll-over na zona do Cantábrico, e no
caso da área de Fisterra cara ao sur ditaminouse o aumento nun 7% do nivel de
capturas existente.
En canto ao ano 2018, determinouse para a anchoa unha continuidade no TAC de
ambas zonas do Cantábrico e Noroeste.
Para este ano, aínda non se ten formulado proposta algunha, de xeito que se deberá
atender á proposta posterior. En todo caso, o informe do ICES sobre o TAC de anchoa
para a zona IXa sinala que, aplicando o enfoque de precaución, as capturas do
compoñente occidental non deben ser máis de 13.308 toneladas e as capturas do
compoñente sur non deben ser máis de 3.760 toneladas.
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Ademais, as campañas de prospección no Cantábrico finalizaron cuns datos
sumamente positivos, cun recrutamento alto e un bo estado da biomasa, o que fai
prever unha positividade na recomendación do ICES.
En definitiva, desde o Instituto Español de Oceanografía recoñecen que, nos últimos
anos, o sur de Galicia e o norte de Portugal alberga un stock propio de anchoa, xa que
a especie vese con abundancia nas augas das Rías Baixas, que forman parte da
denominada zona IXa.
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De novo, o pasado mes de agosto, a prensa recollía a abundancia de bocarte vista en
augas galegas, que o cerco ve de bo agrado para cubrir a falta de sardiña e non ter que
amarrar.
Sabemos que a esta frota se lles asegurou un incremento da cota da anchoa si a
especie aparecía en abundancia por Galicia, feito que parece ter acontecido, non só
polo que manifesta a frota, senón contrastado con datos científicos do IEO.
Por tanto, parece recomendable establecer unha xestión uniforme de dúas zonas
cunha pesquería idéntica (arrastre, cerco e enmalle) dirixida sobre o xurelo e cerco no
caso da anchoa, de forma que esta disparidade de criterios non afecte á programación
da actividade por parte da frota.
Atendendo a criterios biolóxicos, consideramos que non se pode considerar a
separación plena de ambos stocks, especialmente nas zonas de confluencia de ambas
áreas, polo que deberase entender que a flexibilidade do 5% proposta na pesca entre
ambas zonas, por exemplo no caso do xurelo, deberíase ampliar de forma substancial,
en torno a un 25% - 40%.
Por todo o anterior, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presentan a seguinte
proposición para o seu debate en pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno central que:
 Considere a petición dunha posible separación do stock sur da anchoa na zona
IXa
 Demande a determinación dunha flexibilidade, canto menos do 25% nas zonas
de confluencia entre a zona VIIIc e IXa”

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
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Pedro Puy Fraga na data 05/09/2019 18:38:36
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2019 18:38:59
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2019 18:39:09
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Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2019 18:39:21
Martín Fernández Prado na data 05/09/2019 18:39:32
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2019 18:39:57
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2019 18:40:12
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Daniel Vega Pérez na data 05/09/2019 18:40:20
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través dos seus deputados e deputadas Luís Villares
Naveira, Paula Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal e Davide Rodríguez Estévez
ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate no Pleno sobre o incremento dun 10,5% das
horas extraordinarias non remuneradas realizadas polas persoas asalariadas con respecto
ao primeiro trimestre do ano.
Exposición de motivos.
O Real Decreto-lei 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e
de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo veu instaurar un control
sobre os horarios realizados polas persoas asalariadas no seu traballo.
A partir dese momento todas as empresas teñen que levar un rexistro da xornada laboral
das persoas traballadoras.
Malia darse este rexistro da xornada, que o pretendía era o control daquelas horas extras
que as persoas traballadoras realizaban sen que cobrasen nada por elas, é dicir, unha
sorte de horas nas que a persoa traballadora non percebe nin salario nin ningún tipo de
retribución, pero nas que as empresas si que obteñen lucro, de xeito directo e indirecto.
Asistimos a un incremento das horas extraordinarias realizadas no conxunto do Estado
incrementáronse con respecto ao trimestre anterior.
Así, realizáronse no segundo trimestre do ano 2,9 millóns de horas extraordinarias do
ano á semana polas que non cobraron nada. Isto supón un incremento de 10,5% respecto
das efectuadas entre xaneiro e marzo, que non se producía desde o 2009. Como pode
estar pasando isto?
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Só o 51,6% das horas extra se pagan ás persoas traballadoras, segundo a Enquisa de
Poboación Activa. E só medraron un 2,1% as horas extraordinarias pagadas no
segundo trimestre. Por tanto, o resto son horas nas que as traballadoras non perciben nin
un euro, pese a estar obrigados a traballar e tampouco se lles compensa este exceso con
días de descanso. Polo tanto a factura sae gratis para as empresas e moi cara para o
persoal traballador.
Segundo o IGE, en Galicia son 56700 as persoas traballadoras que exceden a xornada
laboral pactada no contrato, non se especifica se se cobran ou non. Estas horas
extraordinarias son 10.000 máis que entre abril e xuño do ano pasado e representan o
6,5% da poboación asalariada en Galicia cando no ano 2012 non acadaban o 4%.
Isto ten como explicación que a empresa prefire alongar a xornada do persoal que xa ten
contratado no canto de contratar máis xente.
Por sectores: a maior parte das traballadoras que fan máis horas das pactadas por
contrato concéntranse no sector servizos, industria, construción e no sector primario.
1
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Segundo a EPA, son as traballadoras do campo os que máis tempo lle dedican ao
traballo con 44 horas semanais, 10 máis que o promedio das asalariadas galegas que
realizan 34,3 horas, aos que seguen as traballadoras das industrias extractivas con 39.9
horas e a hostalería con 38 horas.
Tampouco se pagan estas horas: só un de cada 15 persoas traballadoras galegas cobra
polas horas extra que fai, 52.800 de máis de 812.200 asalariadas fixeron no primeiro
trimestre do ano horas extraordinarias.
A existencia do autogoberno de Galicia xustifícase en acadar maiores cotas de benestar
para o conxunto da súa poboación, moita dela conformada por persoas asalariadas, que
neste momento están a realizar horas extras non remuneradas, o que constitúe un
atentado aos seus dereitos laborais.
Unha inspección de traballo transferida á CA de Galicia permitiría un mellor control
desta situación, máis próximo e adaptado ás necesidades de inspección do noso mercado
laboral, e deste xeito acadar con máis eficacia unha retribución xusta das persoas
traballadoras polo traballo realizado como asalariadas.
Por todo o exposto, o G.P. Mixto presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate no Pleno
O Parlamento galego insta a Xunta a dirixirse ao goberno do Estado para:
“Iniciar un proceso de negociación que culmine co traspaso de competencias á CA de
Galicia en materia de Inspección de traballo, acompañado de recursos económicos e
humanos suficientes, que permita realizar o control exhaustivo daquelas empresas que
ampliaron horas extraordinarias non remuneradas, así como establecer os mecanismos
de control necesarios para que non se dean casos de abuso empresarial ao persoal
traballador.”

Santiago de Compostela, a 5 de setembro de 2019.
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Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e
Pancho Casal Vidal, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Francisco Casal Vidal na data 05/09/2019 19:38:25
David Rodríguez Estévez na data 05/09/2019 19:38:30
Paula Vázquez Verao na data 05/09/2019 19:38:38
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Luis Villares Naveira na data 05/09/2019 19:38:48
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda, por iniciativa da súa
deputada Paula Quinteiro Araújo e do seu deputado Marcos Cal Ogando ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dependente da
Consellería de Política Social, presentou o programa SON Voluntario/a, en
colaboración coa Asociación Empresarial Festivais de Galicia. Este programa
está destinado a algúns dos festivais de música de Galicia e a eventos de similar
natureza nos que as mozas e mozos participantes realizarán diferentes tarefas.
Entre estas atópanse a posibilidade de ofrecer información de interese sobre os
servizos que ofrece o festival, facilitar a circulación das persoas dentro do
recinto, e realizar, de ser o caso, actividades de sensibilización medioambiental.
Algunhas destas actividades que realizarán as voluntarias de maneira gratuíta
son semellantes as que podería desempeñar persoal das empresas organizadoras
dos eventos, co conseguinte risco de que esta medida poida conlevar á supresión
de postos de traballo remunerados.
Un dos argumentos dados por parte da Xunta de Galicia para a posta en marcha
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desta iniciativa é o fomento da participación activa da mocidade nos festivais de
música de Galicia, pero para tal fin, e para mellorar a accesibilidade á cultura, en
termos xerais, por parte da mocidade, existen, na nosa opinión, fórmulas moito
máis acaídas.
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A Xunta anunciou recentemente a convocatoria de vinte prazas para o Festival
da Luz, en Boimorto. É imprescindible que se realice unha inspección neste para
comprobar que as tarefas que desenvolven as persoas voluntarias e as quendas se
axustan ao programa, e para verificar que, en ningún caso, se reduciu o persoal
contratado neste.
O Goberno debe establecer un protocolo para que se realicen estas inspeccións
en todos os festivais ou eventos similares nos que participen as persoas
voluntarias. Ademais, una vez realizadas ditas inspeccións debería trasladarse un
informe ao conxunto do Parlamento galego para a súa avaliación e coñecemento.
Por todo o anterior exposto preséntase a seguinte Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1. Realizar unha inspección do próximo Festival da Luz para verificar que as
tarefas e as quendas que desenvolven as persoas voluntarias se corresponden coa
convocatoria, e vixiar que non se perderon postos de traballo remunerados.
2. Tras a realización de dita inspección, remitir un informe ao Parlamento de
Galicia coas conclusións desta.
3. Establecer un protocolo para a realización de ditas inspeccións e informes en
todos os eventos os que se acollan ao programa SON Voluntario/a.

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTRO7zKtiqxdt4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2019.
Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Marcos Cal Ogando
Deputada e deputado do G.P. Grupo Común da Esquerda.
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Manuel Lago Peñas
Voceiro do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 06/09/2019 13:21:32

Marcos Cal Ogando na data 06/09/2019 13:21:43
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José Manuel Lago Peñas na data 06/09/2019 13:21:54
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tal como prevé a lexislación, o DOG publica periodicamente os convenios
asinados por Augas de Galicia cos concellos. A última publicación, correspondente aos
convenios do primeiro cuadrimestre de 2019, publicouse no DOG do 7 de xuño de
2019.
Resulta difícil entender cal é o criterio que se segue para a sinatura destes
convenios para estas obras e con estes concellos, dada a diversidade de obras
financiadas e o distintas características das entidades locais.

Tendo en conta o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta
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a seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a:
1.

Presentar no parlamento un informe con todas os convenios asinados por

Augas de Galicia e concellos durante a presente lexislatura especificando contías,
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conceptos, porcentaxe de financiamento da AGI e razóns que xustifiquen a necesidade
do convenio e a non concorrencia pública.
2.

Desbotar o sistema discrecional dos convenios e substituílo por

convocatorias en concorrencia pública aberta competitiva.”

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2019

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

Xosé Luis Bará Torres na data 09/09/2019 10:31:07

María Montserrat Prado Cores na data 09/09/2019 10:31:12
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Noa Presas Bergantiños na data 09/09/2019 10:31:30

Olalla Rodil Fernández na data 09/09/2019 10:31:39

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/09/2019 10:31:46
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Ana Pontón Mondelo na data 09/09/2019 10:31:53
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa ao rexistro, censo e plans
de infraestruturas deportivas da Secretaría xeral para o deporte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Periodicamente a prensa informa sobre visitas a concellos e sobre reunións e
entrevistas do Secretario Xeral para o Deporte con alcaldes e alcaldesas. Na primeira
metade do ano 2019 anunciáronse por esta vía convenios de colaboración cos concellos
de Moraña, Marín, Ponteceso, Vilanova, Baiona, Ourense, Redondela, etc.
Na nota de prensa da sinatura do convenio co concello de Marín dábanse os
seguintes datos de investimentos da Secretaría Xeral en infraestruturas deportivas:
“A Secretaría Xeral para o Deporte realiza unha aposta decidida neste 2019
polas infraestruturas deportivas. Nos orzamentos iniciais de 2018 destinábanse un total
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de 2.833.043 euros para a construción e a mellora das infraestruturas deportivas de
Galicia
Para o exercicio 2019, a Secretaría Xeral para o Deporte destinará unha contía
de 3.934.217 euros -un 40% máis que o destinado inicialmente en 2018-. En total, na
provincia de Pontevedra realizaranse obras en 22 concellos que alcanzarán os 1,35
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millóns de euros e nas que participará a Secretaría Xeral para o Deporte a través dunha
achega de ao redor de medio millón de euros”.
Resulta moi difícil coñecer a que van dedicados estes investimentos e os
criterios utilizados pola Secretaría Xeral para o Deporte para seleccionar os concellos e
as obras financiadas mediante convenios. Como tamén resulta laboriosoter acceso á
totalidade dos convenios, o seu obxecto e a súa contía.
Unha das causas desta situación é a inexistencia dun Rexistro e Censo de
Infraestruturas Deportivas e dun Plan Xeral de Infraestruturas e Equipamentos
Deportivos de Galicia, instrumentos imprescindíbeis para coñecer os equipamentos
existentes e o seu estado, así como as necesidades presentes e futuras.
O Rexistro, o Censo e o Plan son actuacións fundamentais previstas na Lei do
deporte de Galicia do ano 2012 que aínda están pendentes de realización, o que pon en
evidencia a falta de xestión do goberno galego nesta materia.
Velaquí o que prevé ao respecto a Lei galega do deporte do ano 2012:
“TÍTULO VI
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
CAPÍTULO I
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REXISTRO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE GALICIA
Artigo 76. Definición de instalación deportiva.
1. Considérase instalación deportiva convencional calquera espazo aberto ou
pechado, infraestrutura ou inmoble proxectado ou adaptado especificamente para a
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práctica do deporte que estea dotado das condicións aptas para o exercicio de calquera
das súas modalidades ou especialidades.
2. Considéranse espazos deportivos non convencionais aqueles nos que se
desenvolven actividades deportivas e que se adaptan ás características do medio, natural
ou urbano.
3. Para os efectos desta lei, as instalacións deportivas clasifícanse en instalacións
de uso público e privado. Teñen a consideración de instalacións de uso público aquelas
abertas ao público en xeral, con independencia da súa titularidade ou da esixencia de
contraprestación pola súa utilización.
4. Regulamentariamente poderase establecer unha tipoloxía de instalacións, así
como un sistema de clasificación destas, atendendo, entre outras circunstancias, ás
características da súa oferta deportiva e á calidade dos servizos prestados.
Artigo 77. Rexistro e finalidade.
1. Correspóndelle á Administración autonómica a creación e custodia do
Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia, no que se inscribirán as instalacións
deportivas de uso público da Comunidade Autónoma.
2. A inscrición no rexistro da instalación deportiva correspondente será
condición para poder realizar competicións deportivas de carácter oficial de calquera
CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROHJ8C9BDCs4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ámbito territorial.
3. A inscrición poderá ser denegada cando a instalación non cumpra as
habilitacións técnicas nin os requisitos necesarios para a práctica deportiva segura.
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4. Os datos que figuran no rexistro servirán para confeccionar o censo de
instalacións deportivas, que se publicará coas agrupacións e clasificacións suficientes
para dar a coñecer a situación das infraestruturas na Comunidade Autónoma e contribuír
á planificación das novas que se poidan construír.
5. Os datos das infraestruturas que se inclúen no censo reflectirán, polo menos:
a) A situación territorial.
b) A súa titularidade.
c) O estado de conservación e os servizos cos que contan.
d) A capacidade e a accesibilidade para persoas con algunha discapacidade, de
acordo coas condicións legais establecidas na normativa sectorial autonómica de
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
e) As modalidades deportivas que se poidan desenvolver.
CAPÍTULO II
PLAN XERAL DE INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS
Artigo 78. Finalidade e competencia para a súa elaboración.
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1. Co obxecto de garantir unha apropiada utilización dos recursos que as
administracións públicas destinen á promoción do deporte, elaborarase o Plan xeral de
instalacións e equipamentos deportivos de Galicia, do que deberá informarse
oportunamente ao Parlamento de Galicia.
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2. Correspóndelle á Administración autonómica a redacción e aprobación deste
plan. A aprobación levará implícita a declaración de utilidade pública ou interese social
das obras e a necesidade de ocupación dos bens e dereitos necesarios para levar a cabo a
súa execución, para os efectos de expropiación forzosa ou imposición de servidumes.
3. O mencionado plan determinará os criterios xerais de actuación e a situación
xeográfica das instalacións e equipamentos deportivos de interese xeral, establecerá as
determinacións e a súa tipoloxía técnica e sinalará as etapas necesarias para a súa
execución.
4. O Plan xeral de instalacións e equipamentos deportivos de Galicia deberá ser
revisado cada cinco anos co fin de conseguir a súa actualización e adaptación ás
necesidades deportivas.”

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a:
1.

Elaborar e facer público no presente ano 2019 o Censo de Infraestruturas

Deportivas de Galicia, previsto na Lei galega do deporte do ano 2012.
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2.

Elaborar e facer público no prazo máximo de 6 meses o Plan Xeral de

Infraestruturas Deportivas de Galicia, previsto na Lei galega do Deporte do ano 2012.
Con carácter previo á súa publicación, o Plan enviarase ao Parlamento para o debate e
aprobación.
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3.

Tramitar

polo

procedemento

de

convocatoria

en

concorrencia

competitiva as axudas ás entidades locais para a construción e mellora de equipamentos
deportivos de titularidade municipal.
4.

Elaborar e enviar ao parlamento un informe sobre todas as axudas

concedidas a concellos na presente lexislatura mediante convenio ou subvención para a
construción ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal, onde
figuren todas as actuacións, o obxecto, a contía e os concellos beneficiarios coas
cantidades asignadas a cada un deles.”

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2019

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradamente a
situación do río ourensán Barbaña. As agresións a este río teñen sido unha
constante ao longo da historia recente e urxe unha corrección de actitude por
parte das administracións implicadas na responsabilidade desta situación.
Ao longo da historia recente puidemos observar feitos de grande
gravidade, como a contaminación producida no ano 2009, feito que provocou,
ademais dunha grande alarma social a morte de máis de 17.000 mil peixes e que,
porén, ficou impune.
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Unha década despois destes acontecementos, a situación non ten
mellorado cualitativamente canto á vixilancia, prevención e reparación. Este
xuízo celebrouse grazas á persistencia e teimosía das asociacións de veciñas e
veciños de San Breixo de Seixalbo, Ponte Noalla, San Cibrao das Viñas e a
Asociación Barbaña (Ourense), que se persoaron na causa para que as denuncias
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non quedaran sen resposta. Lonxe de corrixirse a situación, pasado o tempo
coñecemos verteduras recentes no 2018, como o de 5.000 litros de aceite e
alcatrán en xuño, verteduras máis pequenas no primeiro semestre de 2019 e máis
recentemente o primeiro día de setembro aparecía novamente o río no tramo
entre o Polvorín e o Paco Paz con espumas sospeitosas. Trátase dun suma e segue
que xa foi cualificado pola prensa local coma “vertedura permanente”.
Xunta de Galiza, Concello e Confederación Hidrográfica Miño Sil deben
aumentar a preocupación por este río e poñer solucións para que se remate dunha
vez por todas coa permisividade e impunidade coa que se veñen producindo estas
verteduras incontroladas e é inadmisible a falta de funcionamento da Comisión
de Seguimento e a demora no presunto Plan de saneamento que acordou impulsar
a Confederación Hidrográfica así como a falta de compromiso da Xunta de
Galiza e do propio Concello de Ourense, incapaz mesmo de acometer a limpeza
básica na súa contorna.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
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“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
1. Esixir a concreción inmediata dun plan de saneamento e recuperación
ambiental do río Barbaña en colaboración coa Confederación Hidrográfica MiñoSil, a Universidade de Vigo, os concellos e asociacións veciñais e ambientais
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implicadas. Así mesmo, estabelecer unha partida específica para tal efecto nos
Orzamentos de 2020.
2. Aumentar os mecanismos e recursos de inspección e desenvolver
controis propios sobre o río con especial atención ao seu paso polo núcleo urbán
e polas zonas de polígonos industriais.
3. Desenvolver unha campaña de concienciación social a través dos seus
mecanismos.”

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/09/2019 12:47:47
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Ana Pontón Mondelo na data 09/09/2019 12:48:41
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez,
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Marta Rodríguez Arias, Soraya
Salorio Porral e Daniel Vega Pérez ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en pleno.
Exposición de motivos:
O 12 de xuño de 2018 a Comisión Europea difundía a proposta de novo fondo, que era
remitida seis días despois ao Parlamento Europeo e ao Consello.
O novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca forma parte do marco financeiro plurianual
2021-2027 e contará cun orzamento total de 6.140 M€.
Segundo a propia Comisión, este FEMP posterior a 2020 centrarase en catro
prioridades:





Fomento da pesca sostible e da conservación dos recursos biolóxicos mariños;
Contribuír á seguridade alimentaria na Unión Europea a través dunha acuicultura
e mercados sostibles e competitivos.
Permitir o crecemento dunha economía azul sostible e fomentar comunidades
costeiras prósperas;
Fortalecemento da gobernanza internacional dos océanos e habilitación de
mares seguros, limpos e xestionados de forma sostible.
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Neste punto, debemos salientar que, de cara á definición do novo fondo de
financiamento pesqueiro, Galicia veu traballando nos últimos meses de forma activa
tanto na propia comunidade autónoma coma no marco decisorio europeo, participando
en seminarios e conferencias a nivel europeo, reuníndose co director da DG Mare para
manifestar as inquedanzas do sector e da propia administración e invitando a Galicia á
persoa encargada da elaboración da proposta co fin de que coñecera a realidade do
sector pesqueiro galego.
Asemade, tamén se conseguiu aprobar por unanimidade dos 350 membros do Comité
das Rexións o ditame elaborado por Galicia e presentado polo propio presidente da
Xunta de Galicia, o que tamén deu pé a participar activamente na defensa da nosa
proposta entre as rexións que conforman a Conferencia de Rexións Periféricas e
Marítimas e o Arco Atlántico, entre outras accións.
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Galicia avogou por un fondo que sexa acorde e coordinado coa normativa europea,
cunha estrutura específica para a pesca, o marisqueo, a acuicultura e a transformación,
e orientado a conseguir os obxectivos da Política Común de Pesca.
Tamén fixo fincapé na necesidade dun futuro fondo de financiamento simplificado para
facilitar a súa aplicación práctica ás administracións.
Concretamente, as prioridades que Galicia tiveron que ver co relevo xeracional,
baseando o apoio dos fondos a cuestións como a formación e mellora da calidade de
vida con especial atención á seguridade e comodidade das tripulacións. Así como
tamén coa adecuación ao esforzo pesqueiro, a competitividade do sector transformador
e a diversificación económica do sector.
Neste momento, e pendente da definición e toma de posesión da nova Comisión e do
inicio dos traballos do Parlamento Europeo, esta proposta atópase na agarda de
comezar as labores de debate en trílogo que deberán levar a un acordo global entre
Comisión, Consello e Parlamento, e que despois deberá ser referendado por cada
unha das partes do marco decisorio.
Por todo o anteriormente sinalado e definidas as posturas nos primeiros acordos
previos á negociación, o sector marítimo-pesqueiro galego, a través do Pleno do
Consello Galego de Pesca, conforme ás súas atribucións dos artigos 25 e 26 do
Decreto 123/2011, do 16 de xuño, polo que se regula o Consello Galego de Pesca,
presentou un ditame, coas aportacións de Galicia, e este Grupo Parlamentario Popular
quere someter a debate o seu apoio por parte de todas as forzas políticas aquí
representadas:
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a difundir e defender o ditame
aprobado no Consello Galego de Pesca en relación coa “Proposta de Regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca e
polo que se derroga o Regulamento (UE) 508/2014 do Parlamento Europeo e do
Consello”, así como facer partícipe del ao Goberno central, para que os seus
representantes poidan facer valer os argumentos sinalados polo sector pesqueiro
galego”.

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2019.
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 09/09/2019 17:03:40
Teresa Egerique Mosquera na data 09/09/2019 17:04:04
María Ángeles Garcia Míguez na data 09/09/2019 17:04:18
Alberto Pazos Couñago na data 09/09/2019 17:04:32
Martín Fernández Prado na data 09/09/2019 17:04:56
Marta Rodriguez Arias na data 09/09/2019 17:05:20
María Soraya Salorio Porral na data 09/09/2019 17:07:21
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Daniel Vega Pérez na data 09/09/2019 17:07:29
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez,
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Marta Rodríguez Arias, Soraya
Salorio Porral e Daniel Vega Pérez ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en pleno.
Exposición de motivos:
A Comisión Europea publicou o pasado día 7 de xuño a súa comunicación sobre a
Política Pesqueira Común (PPC) e consulta sobre posibilidades de pesca 2020, o que
xera de novo un avance de máis dun mes respecto da data habitual de presentación do
documento e anexos.
Este documento realiza un balance de como se están aplicando as normas da Política
Pesqueira Común e proporciona unha base para fixar os totais admisibles de capturas
(TAC) e cotas para 2020.
A propia Comisión Europea recoñece a mellora das especies en Rendemento Máximo
Sustentable (RMS), a mellora da biomasa de reprodutores que é un 36% superior á de
2003, así como unha adecuación da presión pesqueira.
Entendemos positiva a aposta da Comisión Europea pola planificación das pesquerías
en plans plurianuais, especialmente no relativo á aplicación de rangos ou intervalos de
mortalidade, xa que ofrecen ou poden ofrecer maior flexibilidade que os puntos de
referencia pechados.
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O pasado 18 de xullo deste ano, reuníase de novo o pleno do Consello Galego de
Pesca, nesta ocasión, coa presenza da xefa da unidade de soporte estrutural no
Atlántico, mar do Norte, mar Báltico e rexións ultraperiféricas, Alenka Kampl, que
visitou Galicia para coñecer de primeira man o sector pesqueiro galego.
Un dos asuntos tratados nesta foi a proposta da Comisión Europea en relación ás
posibilidades de pesca para o 2020, un ano que será clave para a frota tendo en conta
que todas as pesqueiras deben ter acadado o Rendemento Máximo Sustentable (RMS),
é dicir, o nivel óptimo de capturas que pode extraerse dunha poboación de peixes cada
ano sen prexudicar o stock, e que estará marcado polo desenvolvemento do brexit e
pola obriga de desembarque.
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É necesario manifestar que o sector pesqueiro galego segue concienciado da
importancia de alcanzar este nivel de minimización de descartes, sinalando para iso o
carácter positivo das medidas adoptadas neste ano.
Sabemos que para a determinación das posibilidades de pesca para o 2020, Galicia
defende a flexibilización e que se teña en conta o bo comportamento dos stocks de
peixes nas zonas nas que faena a frota española e a galega en particular, onde a
maioría das poboacións se atopan no Rendemento Máximo Sustentable.
A tal fin, o Consello Galego de Pesca ven de elaborar un ditame que recolle as súas
demandas e propostas en relación á asignación de posibilidades de pesca para 2020 e
para a mellor adecuación da Política Común de Pesca no eido práctico, e para a que se
recolleron achegas do propio sector ao respecto.
Por todo isto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia propoñen a seguinte
proposición para o seu debate:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a difundir e defender o ditame que
sobre a “Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo e ao Consello sobre a
situación actual da Política Pesqueira Común e consulta sobre as posibilidades de
pesca para 2020” se ten elaborado e aprobado no seo do Consello Galego de Pesca,
en canto a que este responde ás necesidades de Galicia e serve para soster os
intereses pesqueiros galegos nas vindeiras roldas de negociación das posibilidades de
pesca para 2020”.

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 09/09/2019 17:28:26
Teresa Egerique Mosquera na data 09/09/2019 17:28:45
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María Ángeles Garcia Míguez na data 09/09/2019 17:29:08
Alberto Pazos Couñago na data 09/09/2019 17:29:18
Marta Rodriguez Arias na data 09/09/2019 17:30:03
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María Soraya Salorio Porral na data 09/09/2019 17:30:25
Martín Fernández Prado na data 09/09/2019 17:32:30
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Daniel Vega Pérez na data 09/09/2019 17:32:47
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través dos seus deputados Luís Villares
Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e Pancho Casal
Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate no Pleno sobre a
necesidade de facer unha declaración institucional de emerxencia feminista.
Exposición de motivos.
Sobran os motivos para declarar unha emerxencia feminista, pois máis da metade
da poboación deste país está en grave risco polo mero feito de ser mulleres.
Calquera muller é susceptible de sufrir a violencia machista en calquera das súas
manifestacións, sen esquecer a violencia institucional con campañas que
trasladan a responsabilidade ás vítimas, sen propoñer medidas para reducir ou
eliminar as agresións ás mulleres, por iso, a perspectiva das institucións tamén
debe mudar.
Construír unha política verdadeiramente feminista segue sendo unha tarefa
pendente. Debemos colocar o feminismo no centro do taboleiro político, tanto no
relativo ás formas de facer política como ás políticas a facer. Cómpre facer
política feminista, cara dentro e cara fora, e iso tamén é unha decisión política
que se debe trasladar á xestión do goberno, no nivel competencial que sexa,
apostando polo devir feminista das institucións.
Institucións como o Parlamento ou a Xunta de Galicia non son neutras, senón
que a miúdo son instrumentos moi potentes de reprodución das desigualdades,
polo que impulsar un cambio institucional, un devir feminista, implica unha
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transformación das propias prácticas e da cultura política e organizativa das
administracións e institucións, priorizando as políticas (o contido) e a maneira de
facelas (as formas), integrando sempre a perspectiva de xénero e a visión
feminista.
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O potencial transversal desta perspectiva concretase en diversas políticas que van
dende a loita contra a precariedade, a LGTBIQ+fobia, ou a violencia machista
ata o repensar a mobilidade, o urbanismo ou a vivenda dende unha mirada de
xénero.
Isto implica poñer as “lentes violetas” e poñer en marcha un proceso de revisión
de procedementos e rutinas institucionais que incorporen a igualdade como
requisito. Por exemplo, a preparación dos orzamentos, a formación do persoal
técnico ou a elaboración de cláusulas de contratación pública que se traduza nuns
orzamentos que teñan en conta como operan o roles de xénero na sociedade á
hora de distribuír ou incorporar recursos, ou nunhas normas de contratación
pública que busquen como combater a fenda salarial, o acoso sexual ou a
discriminación por razón de sexo, xénero ou orientación sexual. Se non
incorporamos esta perspectiva, os mecanismos administrativos ordinarios poden
ser ferramentas moi potentes para continuar reproducindo as desigualdades de
xénero.
Como base fundamental para erradicar o machismo das relacións, interpersoais, é
imprescindible incorporar a educación afectivo-sexual en toda a ensinanza
regrada, pois esta permanece invisibilizada no currículo educativo.
Do mesmo xeito, débense implementar políticas que teñan en conta esta
perspectiva tamén no ámbito laboral (discriminación, precariedade), urbanístico,
social, etc.
A loita contra a violencia machista ten que ser absolutamente prioritaria legal e
orzamentariamente, porque sen unha porcentaxe do orzamento dedicada a iso
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non hai compromiso.
Temos o reto de construír institucións que sexan quen de absorber o mellor da
cultura política propia do feminismo, porque é aí onde comprendemos que a
forma na que facemos as cousas cambia o resultado que obtemos. O feminismo é
a mirada que permite ver o mundo cos ollos de quen sempre quedou nas marxes e
2
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dende institucións coma o Parlamento, isto tradúcese nun gran potencial de
incorporar a toda a cidadanía na forma de facer política. O devir feminista de
institucións coma o Parlamento non é outra cousa que a democratización da
mirada coa que se fixo política ata agora.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate no Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a
1. Realizar unha declaración institucional en apoio á convocatoria de
emerxencia feminista do 20 de setembro.
2. Poñer en marcha un proceso de revisión de procedementos e rutinas
institucionais que incorporen a igualdade como requisito que finalice na
presentación dun estudo sobre a situación.
3. Implementar, en todos os ámbitos competenciais, políticas que teñan
como base e cuestión transversal o feminismo e a perspectiva de xénero.”

Santiago de Compostela, a 9 de setembro de 2019.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez
Estévez e Pancho Casal Vidal, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto
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Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 09/09/2019 18:14:02

David Rodríguez Estévez na data 09/09/2019 18:14:06
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Paula Vázquez Verao na data 09/09/2019 18:14:15

Luis Villares Naveira na data 09/09/2019 18:14:26
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No DOG do 27 de maio de 2019 aparecen publicados os convenios subscritos
pola Axencia Galega de Infraestruturas con concellos no primeiro cuadrimestre do anos
2019. Os concellos beneficiarios destes acordos son: Abegondo, Lousame, Carral,
Coirós, O Páramo, Vilalba, A Gudiña, Ourense, Beariz e Larouco.
As actuacións que se financian ao abeiro destes convenios son de mellora de
estradas, construción de sendas peonís, pavimentacións, mellora da contorna de igrexas,
etc. As contías van desde os 1.152.000 euros da posta en valor da Ponte Vella de
Ourense, os 681.711 da pavimentación da rúa Rosalía de Castro e construción de senda
peonil, os 650.000 euros da mellora da travesía da antiga LU 126 en Vilalba, os 448.463
da dotación de capa de rodadura do vial que vai de Porto Bravo a Tállara en Lousame
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ata os 48.000 da pavimentación da rúa Carril no concello de Larouco. A contía total
destes convenios é de 2.394.636 euros.
Resulta difícil entender cal é o criterio que se segue para a sinatura destes
convenios para estas obras e con estes concellos, dada a diversidade de obras
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financiadas e o distintas características das entidades locais. O único elemento común
entre todos eles é estar gobernados polo PP no período en que se aprobaron os acordos.

Tendo en conta o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta
a seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a
1.

Presentar no parlamento un informe con todas os convenios asinados

pola Axencia Galega de Infraestruturas e concellos durante a presente lexislatura
especificando contías, conceptos, porcentaxe de financiamento da AGI e razóns que
xustifiquen a necesidade do convenio e a non concorrencia pública.
2.

Desbotar o sistema discrecional dos convenios e substuilo por

convocatorias en concorrencia pública aberta competitiva.”

Santiago de Compostela, 9 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
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 09/09/2019 18:23:15

María Montserrat Prado Cores na data 09/09/2019 18:23:22

Noa Presas Bergantiños na data 09/09/2019 18:26:00

Olalla Rodil Fernández na data 09/09/2019 18:26:07

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/09/2019 18:26:15
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Ana Pontón Mondelo na data 09/09/2019 18:26:22
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O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada e deputados, Luís
Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e Pancho
Casal Vidal, a través do seu voceiro, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate no Pleno sobre a presenza de axentes de igualdade na Administración
Pública.
Exposición de motivos.
O alcol e a masificación de festivais, concertos e actividades lúdicas que
aglutinan a grandes cantidades de persoas en ocasións serven de pretexto para
que se produzan abusos e agresións sexuais durante os mesmos, feito que se
agrava xa que este tipo de eventos, a pesares de estar repletos de seguridade, non
contan con protocolos para evitar calquera tipo de agresión machista.
Os colectivos feministas, fartos de soportar e sufrir estas agresións machistas,
comezaron fai xa uns anos a establecer “Puntos Lila”, como espazos seguros para
as mulleres, espazos de información, atención, asesoramento, acompañamento e
denuncia ante as diversas formas de violencia machista.
Estas iniciativas teñen como obxectivos sensibilizar e lembrar á cidadanía que
nas festas e eventos a igualdade e o respecto deben estar sempre garantidos e
ofrecer información, acompañamento e primeira atención a calquera muller que
puidera vivir un episodio de violencia machista durante o evento en cuestión.
A coordinación destes “Puntos Lila”, xestionadas por persoas voluntarias, corre a
cargo, normalmente, do Centro de información ás Mulleres (CIM).
Os colectivos feministas reclaman axentes de igualdade nas institucións públicas,
entendendo que iniciativas municipais como as dos “Puntos Lila” quedan en
actividades dun so día e que, sen formación transversal en xénero estes espazos
son un parche para a igualdade real, polo que apostan por estender iniciativas
como estas a todos os ámbitos, contando con persoas profesionais, pois en
materia de igualdade, segundo refiren “non se parte de cero senón de menos 50”.
A figura de axente de igualdade tería como función deseñar, implementar e
avaliar calquera medida ou actuación de igualdade, recalcando que moitas veces,
nas institucións públicas, a pesares de ser obrigatoria a asistencia a estes cursos
de formación, ninguén vela por que se cumpra a normativa e o persoal
traballador público asista.
Dende a Secretaría Xeral de Igualdade aseguran que a Xunta financia axentes de
igualdade a través dos Centros de Información ás Mulleres e que a formación en
perspectiva de xénero é obrigatoria para todo o persoal que ocupa cargos
públicos.
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Empregados e empregadas do sistema educativo, sanitario, social, xudicial, e en
xeral, calquera persoa que ocupa cargos públicos, deben formarse, xa sexa de
xeito presencial ou a distancia, nesta materia, e para elo, non abonda con que nun
período de dez anos deban facer estes cursos, cunha duración igual ou superior a
vinte horas dos que ninguén vela polo seu cumprimento, polo que contar cunha
figura profesional como a de axente de igualdade, que ofreza atención,
información e formación especializada, é esencial.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate no Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a
1.
Levar a cabo todas as actuacións necesarias para que antes de que remate
este período de sesións, a figura de axente de igualdade teña presenza nas
institucións públicas, tal e como reclaman os colectivos feministas.
2.
Garantir a periodicidade e cumprimento real dos cursos formativos en
materia de igualdade, perspectiva de xénero e prevención da violencia machista
que se oferten dende a administración pública ao persoal.”
Santiago de Compostela, a 9 de setembro de 2019.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez
e Pancho Casal Vidal, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Francisco Casal Vidal na data 09/09/2019 20:08:32
David Rodríguez Estévez na data 09/09/2019 20:08:36
Paula Vázquez Verao na data 09/09/2019 20:08:45
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa ao saneamento e
rexeneración das rías galegas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. A comezos de setembro fixéronse públicos os datos

dunha auditoría

encargada por Augas de Galicia sobre o funcionamento das Estacións depuradoras de
augas residuais de xestión municipal. Das 119 EDAR auditadas, 69 teñen un
funcionamento regular ou deficiente, o que pon de manifesto unha situación moi
preocupante, que ten consecuencias graves para a calidade das augas das rías e dos ríos.
Nesta auditoría non aparecen avaliadas as estacións depuradoras xestionadas
directamente pola Xunta de Galicia, un total de 28. Moitas destas instalacións, como é o
caso da EDAR dos Praceres, teñen graves problemas de capacidade e funcionamento,
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con efectos moi negativos para unha ría clasificada como zona sensíbel pola UE.
Por outra parte, Augas de Galicia tamén fixo públicos os datos de vertidos
contaminantes nas rías galegas, que se cifran en 297. A estes hai que engadir outros 84
que están sendo investigados. Dos 297 vertidos contaminantes, 74 están na ría de
Arousa, a máis grande a de maior produción pesqueira, acuícola e marisqueira. A seguir

1

175396

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

figuran a ría de Muros-Noia con 47 puntos de vertido, Ferrol con 32 e Pontevedra con
28.
2. Malia a importancia económica, ecolóxica e social das rías galegas, non
existen estudos oficiais, encargados pola Xunta de Galiza, que analicen o estado das rías
avaliando aspectos como a calidade das augas, a contaminación, a produtividade, o
emprego, a diversidade de usos, etc.
Até o momento só se coñece un estudo sobre a ría de Arousa, realizado pola
Universidade de Vigo con financiamento das confrarías e do Consello Regulador do
Mexillón. Ademais do estudo da contaminación por chumbo do reló, o informe fai una
análise das consecuencias dos vertidos de augas residuais sobre a calidade das augas e
sobre a cantidade e a calidade do marisco e constata entre outros os seguintes
problemas:
-Vertidos contaminantes de augas depuradas e non depuradas.
-Importantes deficiencias da rede de saneamento.
-Insuficiente ou inexistente tratamento terciario nas EDAR (mesmo nas de
tecnoloxía máis avanzada como a de Cambados).
Tamén se analiza a mortandade de marisco como consecuencia da baixada da
salinidade nos lombos do Ulla e a necesidade de regular os efectos do desaugamento
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dos encoros establecendo protocolos de actuación.
3. Os datos achegados polo sector pesqueiro e marisqueiro a partir dun estudo
realizado pola Universidade de Vigo tamén alertan da grave perda de produtividade e do
emprego nas rías, como consecuencia de factores coma contaminación, do cambio
climático e dos cambios normativos impostos desde a UE.
2
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4. A Xunta de Galiza ten competencias en materia de saneamento e depuración
das augas, establecidas na Lei de Augas de 2010 e na normativa que a desenvolve.
Entre outras obrigas, figura a aprobación do Plan Xeral de Saneamento e dos Plans
Locais de Saneamento, previstos tanto na Lei de Augas como no Regulamento de
planificación en materia de augas.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a
1.

Encargar una auditoría sobre as EDAR de xestión autonómica e enviar

os resultados ao parlamento. A partir deste estudo, desenvolver un Plan de mellora das
estacións depuradoras xestionadas por Augas de Galicia.
2.

Encargar unha investigación independente sobre os investimentos

realizados nas estacións depuradoras avaliando a idoneidade dos proxectos en canto a
capacidade, tecnoloxía e emprazamento, así como os problemas de funcionamento e as
deficiencias de xestión.
3.

Licitar, no prazo máximo de 6 meses, o contrato do Plan Xeral de

Saneamento e realizar os estudos necesarios para a elaboración dos Plans Locais de
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Saneamento.
4.

Encargar aos sistema universitario galego un Estudo interdisciplinar

sobre a situación das rías galegas que inclúa a análise da contaminación por vertidos
urbanos e industriais, os posíbeis efectos do cambio climático, as causas da perda de
produtividade, o impacto das medidas impostas pola UE no marisqueo, pesca de baixura
3
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e acuicultura (e alternativas), os efectos de todos estes factores no emprego e na
xeración de riqueza. A partir deste estudo, encargar un Plan Integral para a rexeneración
e o aproveitamento dos recursos naturais, produtivos, turísticos e de lecer das rías
galegas.”

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019

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

Xosé Luis Bará Torres na data 10/09/2019 11:14:15

María Montserrat Prado Cores na data 10/09/2019 11:14:27

Noa Presas Bergantiños na data 10/09/2019 11:14:36

4

175399

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 10/09/2019 11:14:44

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/09/2019 11:14:52
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través dos seus deputados e Luís Villares
Naveira, Paula Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal e Davide Rodríguez
Estévez, a través do seu voceiro, e ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate no Pleno sobre a supresión do peaxe da AG-57.
Exposición de motivos.
A estas alturas e despois de tantos anos de loita, mobilizacións e de propostas
feitas aos diferentes gobernos da Xunta de Galicia, a realidade é que a día de
hoxe a Comarca do Val Miñor, e particularmente o concello de Gondomar, en
materia de mobilidade está peor que hai 40 anos. O goberno galego segue
ignorando que se trata unha Comarca con máis de 50 mil habitantes permanentes
que triplica súa poboación no verán.
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En canto á mobilidade, o Val Miñor leva anos perdendo servizos e sendo
esquecido nesta materia polas diferentes Administracións. Habería que
remontarse a decembro do 1968 cando a supresión do tranvía que nos
comunicaba con Vigo e entre nós. Anos despois coa implantación de liñas
regulares de buses a cousa non foi a mellor, e xa nos 80 a comarca comeza a
perder liñas e rutas que os comunicaban con Tui, O Rosal ou dende Vigo por
Vincios coa Ramallosa, até hoxe que o chamado “Plan de Transporte de Galicia”
que está tramitando o Goberno Galego acaba co pouco que existía. Por non
comunicar, non comunica coa Universidade de Vigo ou co Hospital do Meixoeiro
que tamén é de referencia para Gondomar, etc.
Polo medio aconteceu a construción da Autoestrada do Val Miñor (AG57, de
peaxe) inaugurada no ano 1999 que arrasou cunha comarca á que non lle dá
servizo, e que deixou unha pegada de destrución ambiental e de servizos que
nunca foron reparados que aínda está na memoria dos miñoráns, por non falar da
fenda ou división física de barrios, parroquias, concellos, etc.....e todo para
morrer en Baiona despois de 22,6 km de desfeita. Efectivamente, o obxectivo era
outro: a especulación co territorio e, obviamente, o propio negocio da súa
construción.
En 2010 o primeiro goberno na Xunta de Feijoo decide suspender o proxecto de
ensanche da PO 340: carril bici, paseo para peóns, rotondas de acceso aos barrios
e centros escolares, etc. que tiña en marcha o goberno bipartito PSOE-BNG, e
pretendeu vendernos como carril bici o que non foi máis que unha carrieira
1

175401

pintada de marrón a ámbalas dúas beiras da estrada da devandita estrada, e para
iso achicaron os carrís de rodamento e gastaron máis 500 mil euros de cartos
públicos. O resultado foi unha autentica “ratoneira” para os ciclistas e peóns.
En outubro 2016 a Xunta sacou a información pública unha nova ocorrencia, que
agora definen como senda mixta: carril bici/paseo para peóns, dunha lonxitude
4km de lonxitude, 2,74 m de ancho y un orzamento de 1,2 millóns de euros, que
a día de hoxe xa sabemos que se superou. As obras foron adxudicadas en abril de
2017 co anuncio feito por parte da Xunta de estar rematadas en outubro dese
mesmo ano. Un ano despois as obras están sen rematar, e o que é peor os
potenciais usuarios/as ignoramos cal vai ser a súa función. Imos poder camiñar
polo mesmo peóns xunto con bicis?. Un único carril de pouco menos de 1,50m
de ancho vai servir para camiñar e ir en bici nas dúas direccións?. Que vai pasar
cos postes de alumeado público ou postes de media tensión que hoxe ocupan
literalmente o carril?. Porque nuns sitios hai varandas de protección e noutros
non, ou porque uns propietarios foron expropiados e outros non? Porque non se
lle deu protección ao Cruceiro de Mañufe (Lugar do Acordo) toda vez que se
trata dun elemento patrimonial e simbólico de grande importancia?. Como se lle
pode botar a culpa do atraso as empresas de telefonía ou eléctricas cando estamos
falando dun proxecto sacado a información pública en 2016? Cando van rematar
as obras?
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Unha vez máis estamos diante dunhas obras pensadas sen obxectivos concretos,
na liña xeral dun goberno falto de ideas, onde manda o desleixo e que por riba
non quere escoitar á sociedade, pois todo isto que agora pasa co chamado carril
bici, co Plan de Transporte, ou antes coa AG-57, a nada que atenderan as
propostas veciñais, o resultado tería sido radicalmente diferente.
Dentro dunha estratexia de Plan de mobilidade sostible para o Val Miñor a
supresión da peaxe da AG57, para que funcione como vía de circunvalación e
comunicación interna das vilas do Val Miñor é unha esixencia de xustiza social e
territorial coa veciñanza miñorá, dunha banda pola creba territorial que en vilas,
lugares e parroquias supuxo esta infraestrutura, e doutra porque permite reducir o
tránsito nas diferentes localidades, coa redución de ruídos, emisións de CO2
preto das casas e correlativa idoneidade para a promoción do tránsito de
bicicletas.
Finalmente, esta liberación de peaxe supón rematar cunha inxusta discriminación
da veciñanza miñorá con relación ás comarcas do Salnés ou o Barbanza, que
teñen infraestruturas da mesma natureza xurídica, pero cunha peaxe asumida pola
2
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Xunta de Galicia, sen que existan diferenzas entre unha e outra situación que
xustifiquen o trato diferenciado.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate no Pleno
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á suprimir a peaxe da AG-57
para que funcione como vía de circunvalación e comunicación interna das vilas
do Val Miñor”.
Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal e
Davide Rodríguez Estévez, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 10/09/2019 12:05:10
David Rodríguez Estévez na data 10/09/2019 12:05:15
Paula Vázquez Verao na data 10/09/2019 12:05:23
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Francisco Casal Vidal na data 10/09/2019 12:05:36
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada e deputados Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal e Davide Rodríguez Estévez, a través do seu voceiro e ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate no Pleno.
Exposición de motivos
A estas alturas e despois de tantos anos de loita, mobilizacións e de propostas
feitas aos diferentes gobernos da Xunta de Galicia, a realidade é que a día de
hoxe a Comarca do Val Miñor, e particularmente o concello de Gondomar, en
materia de mobilidade está peor que hai 40 anos. No goberno galego seguen
ignorando que se trata unha comarca con máis de 50 mil habitantes permanentes
que triplica súa poboación no verán.

En canto á mobilidade, o Val Miñor leva anos perdendo servizos e sendo
esquecido polas diferentes Administracións. Habería que remontarse ata
decembro de 1968 cando se suprimía o tranvía que nos comunicaba con Vigo e
entre nós. Anos despois, coa implantación de liñas regulares de buses a cousa non
mellorou, e xa nos 80 a comarca comeza a perder liñas e rutas que os
comunicaban con Tui, co Rosal, ou dende Vigo por Vincios coa Ramallosa, até
hoxe que o chamado “Plan de Transporte de Galicia” que tramita o goberno
galego acaba co pouco que existía. Por non comunicar, non comunica coa
Universidade de Vigo ou co Hospital do Meixoeiro que tamén é de referencia
para Gondomar, etc.
Polo medio aconteceu a construción da Autoestrada do Val Miñor (AG57, de
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peaxe) inaugurada no ano 1999 que arrasou cunha comarca á que non lle dá
servizo, e que deixou unha pegada de destrución ambiental e de servizos que
nunca foron reparados que aínda está na memoria dos miñoráns, por non falar da
fenda ou división física de barrios, parroquias, concellos, etc.....e todo para
morrer en Baiona despois de 22,6 quilómetros de desfeita. Efectivamente, o
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obxectivo era outro: a especulación co territorio e, obviamente, o propio negocio
da súa construción.

No 2010 o primeiro goberno na Xunta de Feijoo decide suspender o proxecto de
ensanche da PO 340: carril bici, paseo para peóns, rotondas de acceso aos barrios
e centros escolares, etc. que tiña en marcha o goberno bipartito PSOE-BNG, e
pretendeu vendernos como carril bici o que non foi máis que un carreiro pintado
de marrón a ámbalas dúas beiras da estrada da devandita estrada, e para iso
achicaron os carrís de rodamento e gastaron máis 500 mil euros de cartos
públicos. O resultado foi unha autentica “ratoneira” para os ciclistas e peóns.

En outubro 2016 a Xunta sacou a información pública unha nova ocorrencia, que
agora definen como senda mixta: carril bici/paseo para peóns, dunha lonxitude 4
quilómetros de lonxitude, 2’74 m de ancho e un orzamento de 1,2 millóns de
euros que a día de hoxe sabemos que xa se superou. As obras foron adxudicadas
en abril do 2017 co anuncio feito por parte da Xunta de rematarse en outubro
dese mesmo ano. Un ano despois as obras están sen rematar, e o que é peor os
potenciais usuarios/as ignoramos cal vai ser a súa función. Imos poder camiñar
polo mesmo peóns xunto con bicis?. Un único carril de pouco menos de 1,50m
de ancho vai servir para camiñar e ir en bici nas dúas direccións?. Que vai pasar
cos postes de alumeado público ou torres de media tensión que hoxe ocupan
literalmente o carril? Por que nuns sitios hai varandas de protección e noutros
non? ou porque uns propietarios foron expropiados e outros non? Porque non se
lle deu protección ao Cruceiro de Mañufe (Lugar do Acordos) toda vez que se
trata dun elemento patrimonial e simbólico de grande importancia? Como se lle
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pode botar a culpa do atraso as empresas de telefonía ou eléctricas cando estamos
falando dun proxecto sacado a información pública en 2016? Cando van rematar
as obras?

En resumo, o que hoxe cuestionamos como unha obra de escasa utilidade no
mellor dos casos, é que a Xunta anunciase e “venda” unha SENDA MIXTA
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PARA BICIS E PEÓNS que resulta difícil compresión, no canto de presentar un
proxecto de mobilidade serio para toda a comarca atendendo a criterios de
utilidade pública.

Por todo o exposto, o Grupo parlamentario Mixto presenta a seguinte proposición
de lei para o seu debate no Pleno:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á:
“Executar a construción do carril bici e as beirarrúas na estrada PO340 con
anchos suficientes e homoxéneos en todo o trazado, aptos para a coexistencia real
co tráfico peonil, sen torres, postes, nin outros obstáculos para a súa circulación,
e con rotondas de acceso aos barrios e centros escolares polos que discorre”.

Santiago de Compostela, a 10/9/19.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal e
Davide Rodríguez Estévez, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 10/09/2019 12:46:49

David Rodríguez Estévez na data 10/09/2019 12:46:57
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Paula Vázquez Verao na data 10/09/2019 12:47:04

Luis Villares Naveira na data 10/09/2019 12:47:20
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada e deputados, Luís
Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e Pancho
Casal Vidal, a través do seu voceiro, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate no Pleno.
Exposición de motivos.
A estas alturas e despois de tantos anos de loita, mobilizacións e de propostas
feitas aos diferentes gobernos da Xunta de Galicia, a realidade é que a día de
hoxe a Comarca do Val Miñor, e particularmente o Concello de Gondomar, en
materia de mobilidade está peor que hai 40 anos. No Goberno Galego seguen
ignorando que se trata unha comarca con máis de 50 mil habitantes permanentes
que triplica súa poboación no verán.
No que respecta á mobilidade se refire, o Val Miñor leva anos perdendo servizos
e esquecido nesta materia polas diferentes Administracións. Hai que remontarse
ata o ano1968 cando se suprimiu o tranvía que comunicaba esta comarca con
Vigo e entre a veciñanza. Coa implantación de liñas regulares de buses a cousa
non mellorou e nos 80 a comarca comeza a perder liñas e rutas que comunicaban
Val Miñor con Tui, O Rosal; ou dende Vigo por Vincios coa Ramallosa, ata hoxe
que o “Plan de Transporte de Galicia” que tramita a Xunta acaba co que quedaba.
Por non comunicar, non comunica coa Universidade de Vigo ou co Hospital do
Meixoeiro que tamén é de referencia para Gondomar, etc.
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A a construción da Autoestrada do Val Miñor (AG57, de peaxe) inaugurada no
ano 1999 arrasou unha comarca á que non lle dá servizo, e que deixou unha
pegada de destrución ambiental e de servizos, que nunca foron reparados que
aínda está na memoria dos miñoráns, por non falar da fenda ou división física de
barrios, parroquias, concellos, etc.....e todo pra morrer en Baiona despois 22,6
quilómetros de desfeita. Efectivamente o obxectivo era outro: a especulación co
territorio e, obviamente, o propio negocio da súa construción.
No 2010 o primeiro goberno na Xunta de Feijoo decide suspender o proxecto de
ensanche da PO 340: carril bici, paseo para peóns, rotondas de acceso aos barrios
e centros escolares, etc., que tiña en marcha o goberno bipartito PSOE-BNG, e
pretendeu vender como carril bici o que non foi máis que un carreiro pintado de
marrón a ámbalas dúas beiras da estrada, encollendo os carrís de rodamento e no
que gastaron máis 500 mil euros de cartos públicos. O resultado foi unha
autentica “ratoneira” para os ciclistas e peóns.
1

175407

No 2016, outubro, a Xunta sacou a información pública unha nova ocorrencia,
que agora definen como senda mixta: carril bici/paseo para peóns, dunha
lonxitude 4 qm.de lonxitude, 2,74 m de ancho e un orzamento de máis de 1,2
millóns de euros. As obras adxudicadas en abril de 2017 anunciábanse que se ían
rematar no mes de outubro. Un ano despois as obras están sen rematar. Os
pontenciais usuarios/as ignoran cal vai ser a súa función. Van poder camiñar polo
mesmo peóns xunto con bicis?. Un único carril de pouco menos de 1,50 m de
ancho vai servir para camiñar e ir en bici nas dúas direccións? Que vai pasar cos
postes de alumeado público ou torres de media tensión que hoxe ocupan
literalmente o carril? Por que nuns sitios hai varandas de protección e noutros
non?, ou porque uns propietarios foron expropiados e outros non? Porque non se
lle deu protección ao Cruceiro de Mañufe (Lugar do Acordos) toda vez que se
trata dun elemento patrimonial e simbólico de grande importancia? Como se lle
pode botar a culpa do atraso as empresas de telefonía ou eléctricas cando estamos
falando dun proxecto sacado a información pública no 2016? Cando van rematar
as obras?
Unha vez máis estamos diante dunhas obras pensadas sen obxectivos concretos,
na liña xeral dun goberno falto de ideas, onde manda o desleixo e que por riba
non quere escoitar á sociedade, pois todo isto que agora pasa co chamado carril
bici, co Plan de Transporte, ou antes coa AG57. A nada que atenderan as
propostas veciñais, o resultado tería sido radicalmente diferente.
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En resumo, o que hoxe cuestionamos como unha obra de escasa utilidade no
mellor dos casos, é que a Xunta anunciase e “venda” unha SENDA MIXTA
PARA BICIS E PEÓNS que resulta difícil compresión, no canto de presentar un
proxecto de mobilidade serio para toda a comarca atendendo a criterios de
utilidade pública.
Este Plan de mobilidade sostible para o Val Miñor como mínimo debería resolver
o transporte de viaxeiros por estrada; comunicar internamente Gondomar e o Val
Miñor e co exterior, suprimir a peaxe da AG57 para que funcione como vía de
circunvalación e comunicación interna das vilas do Val Miñor; construír o
demandado PASEO FLUVIAL pola beira do Río Miñor entre Gondomar-A
Ramallosa uníndoo cos paseos da costa, e obviamente, construír o carril bici e as
beirarrúas na estrada PO340 que sexa digno de tal nome. Así debe ser, por
sentido común, e porque o demanda a veciñanza do Val Miñor, promovendo o
transporte colectivo, o uso da bici e camiñar. É dicir, eliminar coches das estradas
e das vilas e reducir as emisións de CO2. Iso é o que a cidadanía do S. XXI
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agarda das Administracións Públicas.
Por todo o anterior, o Grupo parlamentario Mixto, presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate no Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a aprobar un Plan de
Mobilidade Sostible para o Val Miñor, que comprenda as seguintes actuacións:
1. Modificación do plan de transporte de viaxeiros por estrada, de xeito que
mellore a comunicación interna e as frecuencias dentro da comarca do Val
Miñor e externamente comunique a comarca en particular co CUVI e con
Tui e o Baixo Miño.
2. Supresión da peaxe da AG57 para que funcione como vía de
circunvalación e comunicación interna das vilas do Val Miñor.
3. Construción do paseo fluvial pola beira do Río Miñor entre Gondomar-A
Ramallosa uníndoo cos paseos da costa.
4. Construción do carril bici e as beirarrúas na estrada PO340.
5. Campaña de promoción do transporte colectivo, o uso da bicicleta e os
hábitos de transporte saudables e sostibles.
Santiago de Compostela a 10/9/2019.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez
e Pancho Casal Vidal, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 10/09/2019 13:14:04
David Rodríguez Estévez na data 10/09/2019 13:14:09
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Paula Vázquez Verao na data 10/09/2019 13:14:15
Francisco Casal Vidal na data 10/09/2019 13:14:25
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Co Decreto de Acción Exterior aprobado en 2015 a Xunta de Galiza optou por
unha política exterior dependente, subordinada e pouco ambiciosa. O 1 de febreiro de
2018 o Consello da Xunta aprobou a Estratexia de Acción Exterior de Galicia, que
concreta o marco creado polo Decreto nun documento xeralista, sen prioridades claras,
sen liñas estratéxicas e sen medidas orzamentarias.
Na actualidade, a Xunta de Galiza carece dunha auténtica política de acción
exterior. Non hai coordinación efectiva ao máis alto nivel, como o demostra o feito de
que as competencias na materia teñan o rango de Dirección Xeral. De aí que en lugar
dunha acción coordinada e conxunta teñamos unha suma de accións desconectadas e
CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTRObOpsbrIr59
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

illadas de cada departamento. O Consello de Acción Exterior, creado polo Decreto
368/2009, é un organismo pouco operativo, que nin sequera se reúne coa periodicidade
prevista. Tampouco existe desde a Xunta interese en coordinar e impulsar a acción
exterior das cidades e en cooperar coas universidades na súa proxección internacional.
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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

Por outra parte, cando se cumpriron 5 anos da entrada en vigor da Lei de
aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, non existe un balance nin
unha folla de rota a este respecto, e moitas das expectativas creadas pola Lei Paz
Andrade ficaron nunha declaración de boas intencións. Mentres en Galiza esta materia
segue a ser unha sinatura pendente, outras comunidades como Extremadura están a
facer os deberes e levan moita vantaxe ao respecto.
O pasado 18 de xullo o Consello da Xunta deu inicio á tramitación do
anteproxecto de Lei de Acción Exterior e Cooperación, que deberá fixar os obxectivos,
as prioridades e as liñas de actuación neste ámbito. A elaboración dunha norma destas
características debería ser obxecto dun amplo proceso de interlocución social e
institucional, coa participación de persoas expertas, universidades, centros de estudo e
análise, concellos, organizacións non gubernamentais de cooperación, e de todos os
sectores sociais, económicos e culturais que teñen intereses e presenza no exterior.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a:
1.

Elaborar no primeiro trimestre de 2020 un informe de seguimento dos
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dous primeiros anos da Estratexia Galega de Acción Exterior.
2.

Elaborar un informe de seguimento da Lei de aproveitamento do

portugués e de vínculos coa lusofonía, así como elaborar e aprobar, despois dun proceso
participativo, un Plan de fomento das relacións lingüísticas, culturais, académicas,
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

económicas, urbanas e de cooperación cos países de lingua portuguesa. Como parte
deste proceso, crearase o Observatorio Galego da Lusofonía.
3.

Reactivar o Consello de Acción Exterior como órgano consultivo, de

seguimento e de impulso da acción exterior galega.
4.

Impulsar en coordinación coa EGAP, o IGADI e o sistema universitario

público galego a formación en cooperación e acción exterior.
5.

Colaborar coas cidades galegas na elaboración e desenvolvemento das

Bases de Acción Exterior (BAEX).
6.

Abrir un proceso participativo, en coordinación con todos os sectores

sociais, económicos e culturais e con todos os axentes institucionais, para a que a Lei de
acción exterior e cooperación teña carácter integrado e sexa froito do maior diálogo e
consenso posíbel.”

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019

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

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 10/09/2019 13:52:11

María Montserrat Prado Cores na data 10/09/2019 13:52:17

Noa Presas Bergantiños na data 10/09/2019 13:52:24

Olalla Rodil Fernández na data 10/09/2019 13:52:38

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/09/2019 13:52:49
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Ana Pontón Mondelo na data 10/09/2019 13:52:58
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar Grupo Común da Esquerda, a iniciativa das súas deputadas
Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Pleno, relativa á política de bolsas universitarias da Xunta de Galicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As becas e axudas ao estudo supoñen un mecanismo fundamental para favorecer
a igualdade de oportunidades ao alumnado con meirandes dificultades
socioeconómicas, sendo un dos instrumentos polo que os fillos e fillas das clases
máis desfavorecidas puideron acceder aos estudos, tanto en niveis medios como
superiores. Deste xeito, o investimento en bolsas educativos foi unha ferramenta
fundamental para reducir a fenda socioeducativa que padecía este país.
A escusa da crise económica, sen embargo, serviu de discurso para xustificar o
xiro neoliberal das políticas educativas transformando esta ferramenta contra a
inxustiza social nunha especie de premio de excelencia. Nese contexto cabe
entender a mudanza dos criterios para acceder ás bolsas universitarias do
Ministerio de Educación que reduciron o peso dos criterios socioeconómicos
aumentando, á vez, as esixencias académicas, esquecendo que ambas están
intimamente relacionadas.
Nese marco a Xunta de Galicia sacou adiante unha convocatoria de bolsas
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universitarias para o alumnado que accedera por vez primeira aos estudos
universitarios e non acadara os requisitos académicos. Tratábase dunha
convocatoria destinada, segundo o propio texto, a tratar de “cubrir, na medida do
posible, as necesidades do alumnado universitario, liñas que, en prol da súa
eficacia e eficiencia, deben adaptarse ás cambiantes circunstancias do contorno
socioeconómico actual e ás variacións normativas producidas no ámbito estatal”.
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Unha referencia clara á modificación do sistema de becas producido no marco do
Ministerio de Educación que implicou o cambio de concepción das becas como
un mecanismo para combater a desigualdade para pasar a ser un premio polo que
competir. O trunfo do xiro neoliberal nas políticas educativas.
Deste xeito a Xunta de Galicia realizou unha convocatoria para o curso
2016/2’17 e outra para o curso 2017/2018 dotadas cunhas partidas de 200.000€
para cubrir as matrículas do alumnado que non fora quen de acadar os requisitos
académicos de acceso establecidos na convocatoria do Estado.
Axudas que no seu momento xa cualificamos de insuficientes toda vez que só se
ocupan de cubrir o prezo de matrícula pero deixa á súa sorte todos os custos da
vida universitaria do estudantado.
Porén no presente curso académico a convocatoria desapareceu.

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda, presenta
a seguinte Proposición non de lei.
O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:
1. Recuperar a convocatoria de bolsas propias de xeito inmediato.
2. Articular unha política en materia de axudas e bolsas ao estudo mediante
convocatorias anuais, para garantir que todo o estudantado que cumpra as
condicións para cursar estudos universitarios con aproveitamento poida acceder,
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en condicións de igualdade, aos estudos universitarios e poida desenvolvelos sen
ser excluído por razóns económicas, tal e como establece a Lei 6/2013, do 13 de
xuño, do sistema universitario de Galicia.
3. Aumentar as partidas orzamentarias destinadas a bolsas universitarias para
garantir o acceso de todo o alumnado ata acadar, como mínimo 1.000.000€ no
seguinte exercicio orzamentario.
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4. Desenvolver convocatorias de bolsas máis ambiciosas que inclúan partidas
para aloxamento e manutención.
5. Establecer un bono transporte universitario que permita a accesibilidade das
maiorías sociais aos medios de transporte que conectan as cidades e vilas
galegas, necesarios para acudir aos centros de estudo universitarios.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. Grupo Común da Esquerda
Manuel Lago Peñas
Voceiro do G.P. Grupo Común da Esquerda

Asinado dixitalmente por:
Luca Chao Pérez na data 10/09/2019 16:48:17
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 10/09/2019 16:48:32
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José Manuel Lago Peñas na data 10/09/2019 16:48:46
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A fins de agosto do ano en curso, diferentes medios de comunicación escrita
fixéronse eco por primeira vez do malestar dos veciños de Sobrado dos Monxes debido
ás irregularidades no transporte, almacenamento e distribución de lodos de diferente
procedencia así coma de partidas de produtos que pasan por seren fertilizantes pero que
non cumpren con ningunha normativa legal.
Estes depósitos, moitos deles camuflados no entorno e dificilmente visibles,
espallados polos montes dese concello non cumpren coas mínimas condicións esixidas e
son utilizados coma almacenamento antes de ser repartido o seu contido coma suposto
fertilizante entre algúns labregos, queremos supoñer ignorantes do perigo que entraña o
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seu uso.
Esta situación arrástrase no tempo desde hai xa anos constituíndo un grave
perigo para o medioambiente e para a saúde alimentaria e humana.
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Estes depósitos e estas prácticas danse a escasa distancia dos nacementos dos
ríos Mandeo e Tambre, sendo o perigo maior cando as chuvias son copiosas en que as
balsas rebosan e flúen ladeiras e regatos abaixo buscando o río principal.
É de destacar que toda esta serra, chamada Montes do Bocelo, é un espazo
estratéxico para o futuro pola acumulación de acuíferos, por estar elevada e por tanto
potencialmente fornecedora de auga potable ós concellos das súas estribacións ( Melide,
Boimorto, Vilasantar, Curtis, Guitiriz...)
O uso agrícola deste falso fertilizante supón ademais unha ameaza para o bo
nome e calidade dos produtos agrogandeiros da zona e un risco futuro nas axudas
agroambientais e da PAC polo alto contido en metais pesados que permanecen moito
tempo nos solos.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta á Xunta a.
--Proceder á busca, selado e posterior eliminación das balsas clandestinas.
--Transportar os lodos e materiais contidos nas mesmas a unha empresa xestora
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para o seu tratamento.
-- Efectuar as analíticas pertinentes dos solos que estiveron recibindo eses lodos
coma fertilizantes para saber o seu estado en canto a metais pesados e outras substancias
perigosas posibles.
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-- Efectuar as inspeccións debidas á empresa responsable destes lodos, busca-la
trazabilidade dos mesmos e contrastar con analíticas o tratamento que se lles deu antes
de apareceren nas xa citadas balsas.
--Comprobar se os lodos almacenados estaban tratados correctamente e se para
o seu uso coma fertilizante se seguiron as pautas e protocolos que marca a lei.”

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/09/2019 17:14:55

Xosé Luis Bará Torres na data 10/09/2019 17:15:04
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María Montserrat Prado Cores na data 10/09/2019 17:15:11

Noa Presas Bergantiños na data 10/09/2019 17:15:18

Olalla Rodil Fernández na data 10/09/2019 17:15:25
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Ana Pontón Mondelo na data 10/09/2019 17:15:33
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e
Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno, relativa á
situación na que se atopan as obras que se están realizando no IES Illa de Tambo
no concello de Marín.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
@s profesionais que traballan no centro de ensino IES Illa de Tambo ao
incorporarse a principios de setembro ao traballo, despois do período vacacional
atopáronse coa sorpresa de que as obras que se tiñan que ter realizado no centro
non están rematadas e pode estar en risco o inicio do curso escolar.
O IES Illa de Tambo é o centro de referencia da vila de Marín que ofrece
cursos para ensinanza da ESO e bacharelato e conta con arredor de 600
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alunm@s.
O pasado 10 de maio, a Conselleira de Educación e Ordenación
Universitaria licitou unhas obras de rehabilitación integral do centro que
consisten en melloras na eficiencia enerxética, renovación dunha sala de caldeira
de biomasa, illamento da fachada, cuberta do ximnasio e substitución de fiestras.
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A adxudicación da reforma do instituto foi anunciada o 9 de xullo e que
comezarían as obras nos vindeiros días. Mais a realidade é que non comezaron
até o día 20 de agosto, dándose a situación de que a primeiros de setembro, nas
probas de avaliación, había aulas ou o salón de actos que estaban inaccesíbeis por
ditas obras.
O día 5 de setembro, a conselleira de educación, Carme Pomar, visitaba as
obras do instituto e anunciaba que o mais molesto estaba rematado e o centro xa
podía funcionar con normalidade.
Mais a normalidade non é tal, xa que este luns día 9, o persoal do centro
tiña que colocar unha mesa na beirarrúa para poder xestionar as matrículas do
alumnado, xa que no venres ás 14:30 eran avisados que non poderían acceder ao
centro pola manipulación de amianto.
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
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curso escolar para @s 600 alumn@s do IES Illa de Tambo, 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.
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Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego presenta a seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a tomar todas as
medidas precisas para que a falta de planificación na realización das obras do IES
Illa de Tambo, non signifique ningún prexuízo para a comunidade educativa, e
garanta o inicio do curso escolar con normalidade @s 600 alumn@s do mesmo.”

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 10/09/2019 17:39:33

Xosé Luis Bará Torres na data 10/09/2019 17:39:40

Noa Presas Bergantiños na data 10/09/2019 17:39:46

Olalla Rodil Fernández na data 10/09/2019 17:39:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/09/2019 17:40:02
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Ana Pontón Mondelo na data 10/09/2019 17:40:09
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada e deputados, Luís
Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e Pancho
Casal Vidal, a través do seu voceiro, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate no Pleno.
Expositivo.
Os ámbitos da cultura e da creación son dimensións de gran relevancia para a
consecución da equidade social.
As aportacións das mulleres e a súa influencia na sociedade ocultouse e non se
recolleu ao longo da historia debido ao androcentrismo imperante, polo que o
déficit na visibilidade social das mulleres é evidente, tanto na vida económica
como social, cultural e política. A presenza das mulleres nestes ámbitos non se
corresponde coa súa dimensión demográfica.
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O campo da cultura é, por unha banda, aquel no que se manifesta a verdadeira
condición humana de expresarse, comunicarse e sentir, e polo tanto, excluír
completa ou parcialmente ás mulleres neste ámbito significa limitalas na súa
propia condición de seres humanos. Por outra banda, o marco da produción
cultural é aquel no que se manifesta a capacidade proxectiva de imaxinar futuros.
O espazo da produción simbólica é o que determina a fronteira de posibilidades
de porvires posibles. As novas gramáticas, o crisol dos novos valores xestanse na
innovación e a creatividade artística, nos relatos literarios, nas ficcións
audiovisuais, nos discursos, nos espazos arquitectónicos, no deseño de obxectos e
nas estéticas musicais e, en consecuencia, quen ten as capacidades e habilidades
para participar no campo cultural define o marco dos valores compartidos, dos
anhelos colectivos e dos obxectivos a acadar.
A hexemonía patriarcal que se observa actualmente neste ámbito conséguese a
través do control dos axentes culturais, entre os que destacan, polo seu impacto
social os medios de comunicación, a industria cinematográfica e musical e outros
axentes socializadores que se empregan como ferramentas de hexemonización
tales como a relixión, a educación (mediante o establecemento dun currículo que
favorece a aprendizaxe daquelas materias máis afíns á ideoloxía patriarcal e que
omite todas as aportacións das mulleres), a arte e os medios de consumo
potenciados pola publicidade.
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A política debe perseguir a satisfacción dos dereitos culturais de toda a cidadanía,
e non so da metade. A cultura debe ser unha estratexia clave ao servizo da
cidadanía, nomeadamente das mulleres, para ser e para estar.
As políticas culturais e de participación que se leven a cabo en todas as
administracións públicas deben adoptar estratexias e medidas que fomenten a
participación das mulleres de xeito directo ou indirecto en todas as fases do
proceso cultural, non so porque exista unha lexislación de obrigado cumprimento
senón porque é socialmente xusto, economicamente eficiente, emocionalmente
intelixente e porque só deste xeito se acadaría a plena cidadanía cultural das
mulleres.
Na actualidade, a maioría do alumnado das Escolas de Arte e das facultades de
Belas Artes son mulleres, polo que o lóxico sería presupoñer que as artistas
acceden ao ámbito profesional e se manteñen nel coa mesma facilidade que os
homes, mais isto non é así e a participación das mulleres no ámbito profesional e
nas exposicións segue a ser escasa e a repercusión mediática das súas obras e
propostas artísticas, menor. Inda na actualidade, existe pouca conciencia sobre a
inxustiza da discriminación de xénero neste ámbito, estando tan afeitas
socialmente a esa situación que moitas veces nin se repara en que a presenza de
mulleres creadoras nos eventos culturais e artísticos é moi inferior á dos homes.
A maioría das mulleres artistas seguen buscando o seu lugar, discriminadas,
subestimadas e peor remuneradas, nun sistema cultural no que os homes ocupan
a maior parte dos verdadeiros postos de poder.
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En Galicia, en 2015 publicouse un estudo sobre creadoras galegas no período
entre 1990 e 2013, titulado “Arte + mulleres”, dirixido pola historiadora da arte
María Luisa Sobrino Manzanares, que indicaba que a pesares da transformación
do panorama artístico galego que se acadou nesas dúas décadas, xunto coa
difusión do feminismo no eido cultural, e de diversas iniciativas artísticas
feministas que combateron a discriminación sexista na arte, non se produciu un
impacto significativo na visibilidade do traballo das mulleres artistas con
respecto a épocas pasadas moito máis escuras, senón que persiste unha situación
moi desfavorable para elas. Tamén se observa como a súa presenza foi
diminuíndo paulatinamente dende a década dos 90 ata agora.
En relación a isto, a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade
efectiva de mulleres e homes, non se cumpre en boa parte do ámbito artístico
(museos, galerías, festivais de música, etc.). As institucións, públicas e privadas,
deben facerse responsables e usar a súa influencia na loita pola igualdade.
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Por todo o exposto o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte Proposición
non de lei para o seu debate no Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a:
1) Cumprir e facer cumprir a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a
igualdade efectiva de mulleres e homes, no relativo ao ámbito artístico.
2) Fomentar iniciativas artísticas que promovan a visibilización das mulleres
no ámbito cultural e artístico.
3) Promover de xeito efectivo a presenza equilibrada de mulleres e homes na
oferta artística e cultural pública, rexeitando programacións que non teñan
a paridade como criterio destacado.
Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez
e Pancho Casal Vidal, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 10/09/2019 17:55:36
David Rodríguez Estévez na data 10/09/2019 17:55:41
Francisco Casal Vidal na data 10/09/2019 17:55:50

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROn3lBKjqeH4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paula Vázquez Verao na data 10/09/2019 17:56:03
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar Grupo Común da Esquerda, a iniciativa das súas
deputadas Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de
lei para o seu debate en Pleno, relativa ao enorme custo que ten para as
familias o inicio do curso escolar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nun sistema educativo verdadeiramente universal e gratuíto comezar o curso non
debería ser motivo de preocupación para as familias. Sen embargo, os recortes en
bolsas escolares, así como os copagos educativos en servizos de comedor e libros
de texto supoñen un importante desembolso económico para moitas familias:
libros, material, uniformes, actividades, etc.
A ausencia de datos oficias consultamos os datos xornalísticos que indicaban que
o pasado ano a media fora duns 800 euros por familia, unha factura demasiado
elevada.

Ante esta situación, o Grupo Común da Esquerda presenta a seguinte Proposición
non de lei:
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O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1. Presentar un informe, antes do remate de ano, sobre o custo que asumen as
familias galegas en todos os niveis educativos.
2. Avanzar en novos materiais educativos de xeito que vaian máis alá dos libros
de texto tradicionais.
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3. Coñecido o custe real do inicio de curso, aumentar as bolsas educativas e
axudas de material escolar de xeito que a súa contía se adecúe ás necesidades
reais do alumnado.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Vicevoceira e deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 10/09/2019 19:12:24
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 10/09/2019 19:12:36
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar Grupo Común da Esquerda a iniciativa das súas deputadas
Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Pleno, relativa á cobertura de baixas no inicio do curso escolar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un ano máis o inicio do curso escolar en Galicia vese salpicado polos
incumprimentos da Xunta de Galicia. Incumprimentos no tocante a
infraestruturas, con obras sen rematar, unidades pechadas, menos docentes, en
definitiva, recortes. Recortes, por suposto, na calidade da educación que reciben
as nenas e nenos de Galicia que, este ano, terán que agardar para que as prazas de
mestres baleiras sexan cubertas.
Este ano, non se fará o chamamento do persoal para cubrir as baixas de persoal
ata o día 10 de setembro, é dicir, apenas un día antes de iniciado, o que implica
que o novo profesorado non terá tempo algún para a preparación do curso, nin
para coñecer as necesidades do alumnado. nin para coordinarse co resto de cadro
de persoal.
O sentido común di que eses chamamentos xa se deberían estar a producir, sobre
todo nos casos de interinidades para todo o curso escolar que a día de hoxe a
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administración xa sabe que existen. Deste xeito o profesorado podería
incorporarse canto antes aos centros e participar xa nas tarefas de organización
pedagóxica previas ao comezo das actividades lectivas. Ao respecto das
substitucións, comezar canto antes evitaría que, como sucede curso tras curso, se
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tarden varios días en cubrir substitución, provocando que o alumnado non teña ao
persoal docente que require e que se sobrecargue ao resto do equipo educativo.
Por estes motivos o Grupo Parlamentar Grupo Común da Esquerda presenta a
seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a comprometer a cobertura de
baixas, para os vindeiros cursos, en canto a Xunta coñeza as prazas dispoñibles e
garantindo que sexa, como moi tarde, na primeira semana de setembro, de xeito
que se garanta o mellor funcionamento no inicio do curso escolar.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Vicevoceira e deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:
Luca Chao Pérez na data 10/09/2019 19:53:23

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTRO0o8RDLJkb6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 10/09/2019 19:58:00
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar Grupo Común da Esqueda, a iniciativa das súas
deputadas Luca Chao Pérez e Paula Quinteiro Araújo, ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno, sobre o futuro de Vulcano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai anos que o estaleiro Vulcano pasa por dificultades sen que o goberno galego
fora quen de poñer solucións sobre a mesa. Todo o contrario. Finalmente,
Vulcano presentou a solicitude de liquidación no Xulgado do Mercantil número 3
da cidade de Vigo. Un anuncio feito trala entrega do último barco, tras varios
meses de atraso sobre a data fixada inicialmente.
A situación de debilidade e incerteza non é nova. De feito, o cadro de persoal
leva case 5 anos e medio sometido a expedientes de regulación temporal de
emprego, debido á escasísima carga de traballo, e houbo meses nos que
permaneceron sen cobrar.
Deste xeito, o goberno galego era perfectamente coñecedor da situación que se
vivía na empresa. Tanto foi así que o director do Igape, Juan Cividanes hai
aproximadamente dez meses animou aos representantes dos traballadores a non
asinar o ERE senón encamiñarse a unha liquidación controlada da empresa que
permitira que un novo inversor se fixera cargo da industria. Inversor que o propio
goberno se comprometía a buscar. Porén, dez meses despois, precisamente en
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pleno proceso de liquidación, o goberno di que o inversor que prevía non está
pasando por un bo momento, desaparece e abandona aos 69 traballadores que
estaban actualmente na empresa á súa sorte.
Así o denuncia o comité de empresa, que lamenta que se deixe caer o estaleiro
sen facer nada.
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Cómpre sinalar que o definitivo peche de Vulcano, que ata hai ben pouco era o
segundo estaleiro máis grande do estado, sería un durísimo golpe ao sector naval
galego, un sector estratéxico da nosa economía, que perdería unha importante
capacidade produtiva.
Sobre isto, ademais, a sospeita de posibles intereses especulativos nos terreos que
hoxe ocupa.
É fundamental que a Xunta tome partido e evite que desapareza unha peza
fundamental do tecido industrial galego. As administracións deben tomar
medidas para garantir que o uso futuro dos terreos continúen destinándose a
actividade industrial naval e a xeración de postos de traballo.

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda presenta
a seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento Galego insta á Xunta de Galicia a:
1. Buscar activamente un inversor que garanta a actividade naval e os postos de
traballo no estaleiro.
2. Constituír de forma urxente a mesa sectorial do naval cos estaleiros, industria
auxiliar e sindicatos para abordar unha política conxunta para o sector.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019.
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Asdo.: Luca Chao Pérez
Paula Quinteiro Araújo
Vicevoceira e deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda
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Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 10/09/2019 20:31:40
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Paula Quinteiro Araújo na data 10/09/2019 20:31:53
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda, a iniciativa das súas
deputadas Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de
lei para o seu debate en Pleno, relativa ás obras pendentes de rematar ao inicio
do curso escolar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un ano máis o inicio do curso escolar en Galicia vese salpicado polos
incumprimentos da Xunta de Galicia. Incumprimentos no tocante a
infraestruturas, con obras sen rematar, unidades pechadas, menos docentes, en
definitiva, recortes. Recortes, por suposto, na calidade da educación que reciben
as nenas e nenos de Galicia.
No que se refire ás infraestruturas comezamos un curso máis con obras sen
rematar pola mala planificación da consellería que pretende que miles de nenas e
nenos entren en aulas nas que non foron quen de rematar as obras.
Especialmente preocupante resulta o caso do Colexio de Ensinanza Infantil e
Primaria (Ceip) de Cervo, onde as familias rexeitan levar os nenos á escola
despois de que a Consellería de Educación non lles ofrecese unha solución ás
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obras de rehabilitación do centro educativo, que comezaron a mediados do
pasado mes de xullo e que distan de estar rematadas.
En Cervo, un total de 112 persoas -o centro educativo ten arredor de 130
alumnos– asinaron un escrito enviado o 10 de setembro á Consellería de
Educación para esixir alternativas ante o retraso das actuacións.
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Entre os problemas denunciados está limpar e equipar as aulas dispoñibles
mentres continúan as obras noutras o que podería provocar problemas ao
alumnado con asma. Ademais as aulas de quinto e sexto curso teñen pendente
moito material dixital que precisan para o funcionamento normal.
Por outra banda a cociña está inutilizable, polo que no comedor vaise servir
cátering e espazos como o patio infantil terán que illarse mediante valos.
Tampouco están habilitados os cuartos para profesorado e persoal.
Algo semellante acontece no Ceip nº 1 de Foz, onde o atraso nas obras non
permitirá utilizar un dos dous edificios do centro educativo ao inicio do curso.
Obras que en moitos centros, segundo as propias declaracións da conselleira,
precisarán dúas ou tres semanas.
Ante esta situación, o Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda presenta
a seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1. Rematar as obras no menor prazo posible.
2. Comprometerse á realización das obras necesarias fóra do horario lectivo.
3. Garantir que as obras de mellora nos centros escolares se celebren no período
estival non lectivo.
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Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
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Vicevoceira e deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 11/09/2019 16:46:16
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 11/09/2019 16:46:30
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei 5/2016 sobre o patrimonio Cultural de Galiza ten como finalidade,
protexer, conservar e difundir un legado que o tempo irá acrecentando para transmitilo
ao futuro, e establece dúas categorías de bens protexidos, os declarados ben de interese
cultural e os catalogados. Esta lei, particularmente no artigo 3, insta a colaboración
entre administracións, reflexando no punto 2 deste mesmo artigo que “As entidades que
integran a Administración local, en relación cos bens do patrimonio cultural de Galicia
que se localicen no seu ámbito territorial, teñen as obrigas de:
a) Protexer, difundir e fomentar o seu valor cultural.
b) Adoptar, en casos de emerxencia, as medidas cautelares necesarias
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para salvagardar os bens que viren a súa integridade ou valor ameazados.
c) Comunicarlle á Xunta de Galicia calquera ameaza, perturbación ou
dano do valor cultural que tales bens sufran.
d) Exercer, así mesmo, as demais funcións que teñan expresamente
atribuídas en virtude desta lei. “
1
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Ademais esta mesma lei no seu artigo 32 reflicte o deber de conservación, que
recae na propiedade do ben “As persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias e, en
xeral, as titulares de dereitos reais sobre bens protexidos integrantes do patrimonio
cultural de Galicia están obrigadas a conservalos, mantelos e custodialos debidamente
e a evitar a súa perda, destrución ou deterioración” e no artigo 37 o deber de
comunicación “1. As persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias e, en xeral, as
titulares de dereitos reais sobre bens declarados de interese cultural ou catalogados
están obrigadas a comunicarlle á consellaría competente en materia de patrimonio
cultural calquera dano ou prexuízo que sufrisen e que afecte de forma significativa o
seu valor cultural. 2. O deber de comunicación establecido neste artigo
corresponderalles tamén aos concellos no territorio dos cales se encontren os bens no
momento en que teñan constancia de tal estado.”
Para atender as diferentes realidades dos bens catalogados, a lei desenvolve
diferentes niveis de protección no seu artigo 41. Os cales pasamos a citar a
continuación:
Niveis de protección
Nos bens integrantes do patrimonio arquitectónico ou industrial, o diferente
alcance da protección, derivada da relevancia do seu valor cultural e do seu estado de
conservación, pode clasificarse nos seguintes niveis:
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a) Protección integral: conservación íntegra dos bens e de todos os seus
elementos e compoñentes nun estado o máis próximo posible ao orixinal desde a
perspectiva de todos os valores culturais que conforman o interese do ben, respectando a
súa evolución, transformacións e contribucións ao longo do tempo.

2
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b) Protección estrutural: conservación dos elementos máis significativos e
relevantes dos bens, así como daqueles que resulten máis característicos
tipoloxicamente ou que sexan obxecto dunha concreta apreciación cultural.
c) Protección ambiental: conservación dos aspectos máis visibles e evidentes
dos bens que, malia non presentaren un interese individual destacable, conforman o
ambiente dun lugar de forma homoxénea e harmoniosa.
No caso de seren incumpridos os ditames recollidos nesta lei, a mesma
desenvolve un réxime sancionador. O artigo 128 reflexa que “Son infraccións
administrativas en materia de protección do patrimonio cultural as accións e omisións
que supoñan o incumprimento das obrigas establecidas nesta lei, de acordo co
establecido nos artigos seguintes.” Constituíndo sanción leve “O incumprimento do
deber de comunicación sinalado no artigo 37 sobre o dano ou prexuízo que sufrisen os
bens e que afecte de forma significativa o seu valor cultural.” Constituíndo sanción
grave “a destrución ou danos graves e irreparables para bens declarados de interese
cultural ou catalogados, polo incumprimento do deber de conservación previsto no
artigo 32.” E constituíndo sanción moi grave “a destrución ou dano xeneralizado grave
e irreparable dun ben declarado de interese cultural ou catalogado.”
Bens culturais de Mondariz Balneario
O Catálogo de bens a protexer do Plan de Ordenación do Medio Rural de
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Mondariz Balneario aprobado o 17 de xaneiro de 2001 (BOP do 05/02/2001) e
actualizado en setembro de 2016 recolle unha serie de bens inmobles con diferentes
graos de protección. Entre eles están os incluídos na seguinte táboa que teñen como
denominador común o abandono e o desleixo na súa conservación.

3
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Nº ficha (catálogo)

Ben inmoble

Nivel de protección

A_004

Chalé de Dona María

Ambiental

A_005

Chalé de Don Luís

Ambiental

A_007

Xanelas Románicas

Integral

A_008

Arco Románico

Integral

A_013

Chalé de Don Jaime

Ambiental

A_019

Hotel Roma

Ambiental

A_025

Chalé Villa Flora

Estrutural

A_034

Fonte de Troncoso

Estrutural

Descrición dos bens recollidos no catálogo de protección e que son obxecto
desta denuncia
Fonte de Troncoso

4
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Após oito anos da aprobación e publicación no BOP do POMR de MondarizBalneario, no verán de 2010, resultado do perigo que supón o seu estado de
conservación para os visitantes, a Fonte de Troncoso non abre o público como viña
facendo dende a súa construción. O feche ao público da mais antiga das dúas fontes de
augas mineiro-medicinais de Mondariz Balneario, a que leva o nome da propia vila,
puxo en clara evidencia o seu estado de abandono e acelerou o seu deterioro.
Apreciándose danos na forxa, nas balconadas e nos elementos singulares do interior do
inmoble. Tres anos despois daquel primeiro peche de verán, no ano 2013, a situación
da Fonte de Troncoso é manifestamente peor, a súa deterioración agravouse, mesmo nas
últimas enchentes do Tea unha parte da balconada viu abaixo. No ano 2018, a Fonte de
Troncoso abandonada a súa sorte derrúbase parcialmente, o interior da edificación
anexa derrubouse na fin deste ano. No 2019, cae o tellado, e como consecuencia afectou
á cornixa de pedra e aos muros soporte, na actualidade existe un risco inminente de
derrubamento total observándose desprazamento e rotura de varias das pedras que
conforman as paredes.
Non existe a día de hoxe nin unha acción preventiva nin de emerxencia dirixida
a salvagardar a integridade do ben inmoble, moito menos ningunha acción de
conservación, restauración ou rehabilitación que poida deter o inminente risco de
derrube.
Hotel Roma e Chale Villa Flora
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Arredor do Gran Hotel xurdiron varios establecementos hostaleiros que
ampliaron non só o negocio centrado nos bañistas e nas augas mineiro-medicinais senón
tamén a base social que podía vivir desta actividade. Derivado disto construíronse unha
serie de edificios cunha arquitectura singular merecedora do nivel que acadou na época
a vila balnearia. Na actualidade están catalogados como inmobles protexidos, aínda que
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a maioría deles están en desuso e gran parte en estado ruinoso. No caso do Hotel Roma
no ano 2017 caeu toda a súa cuberta como consecuencia do abandono. A posteriori,
debido o desleixo da propiedade e da administración local na aplicación de medidas
preventivas de emerxencia, necesarias para protexer a estrutura do inmoble do derrube,
sucumbiron tamén parte da fachada e unha das paredes laterais.
No caso do inmoble catalogado denominado “Villa Flora” o estado da estrutura
non é mellor que o anteriormente citado, parte da cuberta e das paredes viñeron abaixo,
de novo como resultado do abandono. A nula actuación neste momento por parte de
ningún dos entes responsables é tal que periga a súa integridade total.
Chalé de Dona María, Chalé de Don Jaime e Chalé de Don Luís
Estes tres inmobles sitúanse na contorna do edificio do Gran Hotel, e dentro do
recinto dos Xardíns Históricos do Gran Hotel catalogados como unidade. En orixe estes
inmobles formaban parte do complexo do balneario e servían de apoio ao edificio
central. Na actualidade nada teñen que ver con el, pois están abandonados á súa sorte,
en estado ruinoso e corren o risco inminente de derrube, como xa aconteceu co Chalé de
Don Luís que se derrubou no ano 2014. Non foi realizada nin unha acción preventiva
dirixida a salvagardar a súa integridade. No caso dos bens denominados “Chalé de Dona
María e Chalé de Don Luís” foi instalado un cerco que impide o paso as persoas, pero
que non exerce acción estrutural ningunha sobre os inmobles.

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROQrkm8Tezc9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xanelas Románicas e Arco Románico
Ámbolos dous monumentos formaban parte do xardín arqueolóxico e
ornamentaban parte do denominado Bosque do Gran Hotel na súa época de esplendor.
Na actualidade, as dúas obras de arte románico presentan graves estragos derivados do
nulo mantemento e da inacción dos entes responsables da súa conservación máis alá de
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instalar un cerco que impide o paso ás persoas. Apareceron danos irreparables na propia
pedra que os conforma sen que medie ningunha acción preventiva por parte dos
propietarios nin administración pública ningunha.
* Nos Anexos fotográficos pódense apreciar mais polo miúdo o estado de
conservación destes bens inmobles.
É evidente a inacción das autoridades do Concello de Mondariz Balneario e da
Xunta de Galiza na súas obrigas de protección e valorización dos bens, así como na súa
obriga de actuar de emerxencia para salvagardar a integridade dos bens protexidos.
Descoñecemos se a administración local cumpriu coas súas obrigas de
comunicación que dispón a lei. Mais si é evidente o incumprimento do deber de
conservación dos propietarios dos diferentes inmobles, que amosan desinterese,
desleixo ou ignorancia da Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia. Poñendo en
perigo a integridade destes bens catalogados.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta a:
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1.

Elaborar un informe sobre o estado do patrimonio histórico construído

do concello de Mondariz-Balneario, con especial atención ao estado de abandono dos
seguintes bens: Fonte de Troncoso, Hotel Roma, Chalé Villa Flora, Chalés de don
Jaime, dona María e don Luís, xanelas e arco románico.

7

175444

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

2.

Ditar as medidas urxentes para a conservación e protección dos bens que

se encontran en estado ruinoso e con ameaza de derrubo.
3.

Elaborar xunto co concello de Mondariz Balneario un plan de actuación

para a conservación, rehabilitación e rexeneracións dos bens inmobles catalogados en
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estado de abandono.”
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Anexo 1. Fotografías estado Fonte de Troncoso

Interior Fonte de Troncoso
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Parede lateral pos derrubamento 2019.
(Baranda)
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Interior Fonte Troncoso (forxa)
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Interior Fonte de Troncoso.
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Interior Fonte de Troncoso.

Interior Fonte Troncoso (forxa)
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Fonte de Troncos vista aérea.
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Anexo 2. Fotografías do estado do Hotel Roma
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Hotel Roma Fachada
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Hotel Roma Lateral Este

13

175450

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

Anexo 3. Fotografías do estado do Villa Flora
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Chalet Villa Flora lateral Este e cuberta.

Chalet Villa Flora frontal e cuberta
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Anexo 4. Fotografías do estado do Chale de Dona María
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Chalé de Dona María fachada e lateral Sur
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Chalé de Dona María Lateral Norte e traseira
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Anexo 5. Fotografías do estado do Chalé de Don Luís

Chalé de Don Luís lateral Norte
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Chalé de Don Luís lateral
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Chalé de Don Luís lateral Sur e pedras da planta derrubada.
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Anexo 6. Fotografías do estado do Chalé de Don Jaime

Chalé de Don Jaime lateral Norte
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Chalé de Don Jaime lateral Sur

19

175456

OFICINA PARLAMENTAR

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

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROQrkm8Tezc9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Chalé de Don Jaime interior
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Anexo 7. Fotografías do estado do Arco Románico
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Arco Románico completo

Arco Románico detalles
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Anexo 8. Fotografías do estado das Xanelas Románicas
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Xanelas Románicas completo

Xanelas Románicas detalle
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Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 11/09/2019 18:11:45

María Montserrat Prado Cores na data 11/09/2019 18:11:52
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Noa Presas Bergantiños na data 11/09/2019 18:12:02

Olalla Rodil Fernández na data 11/09/2019 18:12:13

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/09/2019 18:12:20
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Ana Pontón Mondelo na data 11/09/2019 18:12:27
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Ana Pontón Mondelo, Olalla
Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 10 de setembro facíase público como o Avogado Xeral do Tribunal de
Xustiza da Unión Europea indicaba que o índice de referencia de empréstitos
hipotecarios (IREH) non é transparente e pode mesmo ser abusivo.
Aínda que esta cuestión non é vinculante, as fontes expertas indican a
posibilidade de que finalmente poida vir desde o ámbito europeo unha sentenza que
obrigue a anular este imposto hipotecario que o Tribunal Supremo español avalara en
2017 e abrir a porta a unha vía de reclamación para milleiros de usuarios e usuarias,
tamén en Galiza.
No caso de Galiza poderiamos falar mesmo de máis de 13.500 casos, un volume
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importante de persoas afectadas e unha heteroxeneidade de casuísticas que non está
exenta de complexidade. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego entende que cómpre activar os mecanismos cos que o noso país conta para o
exercicio das súas competencias exclusivas en consumo e prever unha atención
adecuada. Máis aínda, cómpre lamentar como en casos recentes de calotes bancarios
como é o das “cláusulas chan” lamentablemente moitos usuarios e usuarias tiveron que
1
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ir á vía xudicial, cuestión que a protección dos poderes públicos debera ser tendente a
evitar polas dificultades que supón.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a levar a cabo ao abeiro do
Instituto Galego do Consumo e da Competencia e da Escola Galega do Consumo un
programa específico de información respecto do índice de referencia de empréstitos
hipotecarios (IREH) cun incremento de orzamento e persoal que será recollido no
Proxecto de Orzamentos de 2020.”

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2019

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

Noa Presas Bergantiños na data 12/09/2019 10:46:52

Xosé Luis Bará Torres na data 12/09/2019 10:46:59

María Montserrat Prado Cores na data 12/09/2019 10:47:05

Olalla Rodil Fernández na data 12/09/2019 10:47:13

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/09/2019 10:47:21
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Ana Pontón Mondelo na data 12/09/2019 10:47:30
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e deputado María Luisa Pierres López, Patricia Vilan Lorenzo,
Luis Manuel Álvarez Martínez e Teresa Porritt Lueiro, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
As cidades e vilas que habitamos son o fondo escénico no se que se desenvolven
as nosas vidas.
Non son espazos estáticos, senón que mudan co paso do tempo, e o como e o
cando forma parte da interacción das diferentes administracións, autonómica,
municipal e provincial, pero tamén do impulso que xurde das iniciativas sociais.
Pouco a pouco o concepto de perspectiva de xénero vaise introducindo nas
diferentes leis e normas. Sen embargo a súa aplicación práctica segue a ser unha
cuestión que segue agardando a súa quenda.
Na recentemente aprobada Lei 1/2019, de 22 abril, de rehabilitación e de
rexeneración e renovación urbanas de Galicia introduciuse entre os “principios
e criterios da rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas” a
perspectiva de xénero, como tamén a contempla entre as “funcións dos centros
de rexeneración urbana de interese autonómico” e entre as “actuacións de
protección nas áreas de rexeneración urbana de interese autonómico “.
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Así mesmo, no ano 2017 aprobouse a iniciativa socialista para elaborar un
documento guía que sirva de base e ferramenta para todos os técnicos e técnicas
involucradas nos procesos de creación de novos ámbitos urbanos ou
rexeneración dos existentes, co fin de impulsar a obriga de integrar a perspectiva
de xénero en todas as fases do proceso urbanístico, desde o deseño, a
participación, a planificación e a execución, ata a avaliación e o seguimento.
A realidade é que máis de dous anos despois nada se sabe deste compromiso
adquirido, nin se albisca nas intencións da Xunta de Galicia dotar de contido a
este principio e criterio como impulsor das actuacións de rehabilitación,
rexeneración ou renovación das nosas vilas e cidades. Un claro síntoma do único
interese deste Goberno en maquillar de igualdade as actuacións dun Goberno
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
175465

que non ten outro obxectivo máis que o de aparentar un compromiso que non
existe.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a incorporar nos vindeiros
orzamentos do 2020 sendas partidas orzamentarias que permitan:
- A redacción antes do fin do primeiro semestre do 2020 do documento guía que
sirva de base e ferramenta para todos os técnicos e técnicas involucradas nos
procesos de creación de novos ámbitos urbanos ou rexeneración dos existentes e
co fin de integrar a perspectiva de xénero en todas as fases do proceso
urbanístico, desde o deseño, a participación, a planificación e a execución, ata a
avaliación e o seguimento.
- Convocar durante o 2020 a concesión de subvencións para concellos, cunha
partida mínima de 250.000€ destinadas á integración da perspectiva de xénero
no planeamento e urbanismo municipais e que contemplen financiar os gastos
derivados da contratación da asistencia técnica necesaria para a realización dos
documentos de análise, diagnóstico e conclusións, e que inclúan propostas de
mellora ou medidas correctoras no que respecta á perspectiva de xénero dos
diferentes instrumentos urbanísticos.
Pazo do Parlamento 12 de setembro de 2019

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTRO5TaqRf1Tu6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asdo.: María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Luis Manuel Álvarez Martínez
Teresa Porritt Lueiro
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 12/09/2019 14:09:21
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/09/2019 14:09:36
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 12/09/2019 14:09:54
María Teresa Porritt Lueiro na data 12/09/2019 14:10:05
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/09/2019 14:10:14
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado-portavoz Xoaquín Fernández Leiceaga e das súas deputadas Patricia
Vilán Lorenzo e Teresa Porritt, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non
de lei en Pleno.
Exposición de motivos
Na resposta á pregunta nº 47503 formulada polo noso grupo parlamentar sobre
“as previsións do Goberno galego respecto da implantación dun servizo de
escolas infantís para os empregados públicos da Administración autonómica....”,
logo de presumir da política da Xunta de Galicia en materia de escolas infantís
acaban por non dicir nada concreto en relación co obxecto da pregunta, a pesar
de aseverar que “a Xunta de Galicia comparte a necesidade de continuar
implantando servizos de conciliación nos servizos administrativos da súa
titularidade...”
Queremos coñecer se esta afirmación encerra algo de sinceridade. Ou trátase
dunha fórmula oca, sen nada dentro. En consecuencia o Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Iniciar ao longo do que resta desta lexislatura a construción dunha Escola
Infantil dirixida aos traballadores da administración autonómica na
proximidade de San Caetano e San Lázaro.
2. Presentar unha planificación da construción de escolas infantís nos vindeiros
6 meses dirixidas aos empregados da administración autonómica nas
restantes cidades (A Coruña, Ourense, Lugo, Ferrol)
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Pazo do Parlamento, 12 de setembro de 2019
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputado-portavoz do G. P. dos Socialistas de Galicia
Patricia Vilán Lorenzo
Teresa Porritt Lueiro
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Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/09/2019 13:56:14
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/09/2019 13:56:28
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María Teresa Porritt Lueiro na data 12/09/2019 13:56:43
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e deputada, Julio Torrado Quintela, e Noela Blanco Rodríguez, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Pleno.
Exposición de motivos
A implantación do dispositivo Essure como sistema anticonceptivo permanente
que, tras ser implantado en numerosas mulleres en diversos países, deu
problemas, basicamente por alerxias a metais cos que foron elaborados e que
non foron informados correctamente.
O dispositivo foi cesado na súa venta en moitos países (en España en 2017) e
comezouse, en momentos distintos, a iniciarse os procesos de retirada ás
mulleres que así o solicitaban e, especialmente, a aquelas máis afectadas por
alerxias con motivo dos metais compoñentes do dispositivo.
En Galicia as mulleres afectadas presenta algúns problemas máis complexos que
noutros territorios, pois a resposta do SERGAS vén sendo máis lenta e menos
eficiente que outros casos. Non existiu un protocolo de actuación ata hai poucos
meses, elaborado grazas á persistencia do colectivo de mulleres afectadas. A
pesares desa elaboración existen déficits de actuación por parte do SERGAS,
que dificultan cuestións de información a profesionais e afectadas, que poidan
contribuír a mellorar a atención e a axilizar o procedemento que, polo de agora,
resulta tedioso e longo.
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A atención ás mulleres afectadas podería ser completada con medidas de
avaliación posterior, que agora se dificultan polos recortes en recursos humanos
no SERGAS que enlentecen a citación de revisións, así como a participación
doutros servizos que puideran contribuír a unha mellor atención e tamén á
propia participación dos colectivos de mulleres afectadas.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei:
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“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1) Desenvolver de maneira efectiva o protocolo de atención ás mulleres
afectadas, e profundizar nas posibilidades que se poden ofrecer en posterior
seguimento e aumento de servizos.
2) Comunicar a todas as mulleres das que o SERGAS ten rexistro da
implantación do sistema Essure os problemas xurdidos con respecto a este
dispositivo, e transmitir a realidade existente sobre as posibilidades que teñen no
caso de estar afectadas.
Pazo do Parlamento, 12 de setembro de 2019
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 12/09/2019 16:47:59
Noela Blanco Rodríguez na data 12/09/2019 16:48:17
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e deputada, Julio Torrado Quintela, e Noela Blanco Rodríguez, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Pleno.
Exposición de motivos

O gran problema do sistema público de saúde de Galicia está na política de
RRHH. O grave déficit de profesionais dentro do sistema, e as condicións
laborais de explotación existentes na actualidade, dificultan a calidade
asistencial que podemos ofrecer e que os/as profesionais están comprometidos a
ofrecer.
Existen diveras medidas e liñas estratéxicas que poden contribuír a mellorar a
situación. A mellora de ditas condicións laborais, a redución da eventualidade e
a contribución a unha asistencia sanitaria máis diversificada entre diversos
colectivos profesionais, coa dotación de maior multidisciplinariedade ao
sistema, serían necesarias liñas a desenvolver.
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A política de formación de novos profesionais é tamén un punto relevante para
este aspecto. Nas recentes datas coñeceuse a convocatoria MIR para o ano
próximo, que realiza o Goberno de España tras a consulta coas CCAA e as
decisións ministeriais ao respecto das necesidades avaliadas. O vindeiro ano
España e Galicia contarán coa habilitación da maior convocatoria MIR da
historia, o que resultará nun maior volume de formación e, polo tanto, unha
maior posibilidade de incorporación futura de profesionais a un sistema que os
necesita.
Esta decisión en termos de RRHH do Ministerio de Sanidad contrasta coas
políticas levadas a cabo polo goberno anterior, presidido por Mariano Rajoy,
que reduciu nun 15% o volume de prazas MIR na súa primeira convocatoria e
que mantivo con moi lixeiras variacións as convocatorias durante os 7 anos.
A maiores destas decisións ministeriais pasadas, cabe destacar que a Xunta de
Galicia tampouco contribuíu a mellorar o volume de prazas utilizadas. Nos 10
anos de goberno de Núñez Feijoo deixáronse de utilizar 150 prazas de medicina
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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familiar e comunitaria que, estando habilitadas, non foron financiadas para
acoller médicos/as en formación. Tampouco se elevaron notoriamente as prazas
de pediatría solicitada (18 a 20 en 7 anos). Estes dous exemplos evidencian un
dos problemas da atención primaria actual, na que un dos argumentos do
Goberno da Xunta está na ausencia de profesionais.
A maiores das prazas habilitadas e logo convocadas, resulta necesario aumentar
o volume de contratación estable posterior dos titulados MIR, que nos anos de
goberno de Núñez Feijoo so chega a un 15% dos que se forman nos nosos
centros.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1) Financiar as necesidades para convocar todas as prazas MIR habilitadas polo
Goberno de España para o ano 2020, especialmente as que teñen relación coa
atención primaria.
2) Comprometer os mecanismos e financiación necesaria para contratar de
maneira estable ao maior volume posible de profesionais de médicos/as
residentes cando rematen o seu período formativo.”
Pazo do Parlamento, 12 de setembro de 2019
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 12/09/2019 16:46:19
Noela Blanco Rodríguez na data 12/09/2019 16:46:31
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, María Luisa Pierres López,
Teresa Porrit Lueiro e Patricia Vilán Lorenzo, a través do portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante
esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O número de persoas afogadas na nosa comunidade sitúanos como a
terceira na que máis persoas faleceron no 2018 con 49 persoas afogadas,
segundo o Informe Nacional de Afogamentos da Real Federación Española
de Salvamento e Socorrismo.
A Xunta de Galicia aprobou o Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que
se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o
Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, no que se
establece un rexistro provisional e un definitivo (que finalizaba no año
2017), no que as persoas que queiran traballar como socorristas teñen que
estar inscritas na AGASP, que é onde reside o rexistro.

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROWT2wpYwxN9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Á vista de que o número de socorristas minguaba, a Xunta aproba o
Decreto 35/2017, do 30 de marzo, polo que se modifica o Decreto
104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos
socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de
Socorristas Acuáticos de Galicia, mediante o cal se amplía o rexistro
provisional ata 2021 e aos licenciados de INEF e os que tiveran finalizado
TAFAD terían que facer un curso de 70 horas, máis 80 h de prácticas para
espazos acuáticos e de 65 horas máis 80 h prácticas para instalacións
acuáticas, podendo así inscribirse no rexistro definitivo.
Os concellos galegos teñen, ano tras ano, dificultades para a contratación
de socorristas para as súas praias e/ou piscinas, aínda que o número de
persoas inscritas no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de
Galicia supera os 5.000. Problema que, ademais da falla de seguridade,
impide a moitos destes concellos continuar coa bandeira azul.
A Federación Galega de Salvamento e Socorrismo Acuático alerta de que o
número de persoas interesadas en realizar os cursos de capacitación
diminúen ano tras ano, argumentando que as razóns son varias, por unha
banda o custo do curso de capacitación, que para este ano é de 1.300 €, a
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duración do dito curso (4 meses durante os venres pola tarde e sábados e
domingos mañá e tarde), a estacionalidade, así como a precariedade laboral
destes profesionais.
Á vista destes datos o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
presenta a seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a convocar á Fegamp e á
Federación Galega de Salvamento e Socorrismo Acuático para buscar
solucións viables a este problema.
Pazo do Parlamento, 12 de setembro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 12/09/2019 17:03:50
María Luisa Pierres López na data 12/09/2019 17:04:11
María Teresa Porritt Lueiro na data 12/09/2019 17:04:31
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/09/2019 17:04:43
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar Grupo Común da Esquerda, a iniciativa das súas deputadas
Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno, sobre os requisitos idiomáticos para participar en premios
convocados polo Goberno central.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada ano, e van dezaoito, o Goberno central convoca o coñecido como Certame
Arquímides que ten como obxectivo fomentar a investigación científica entre o
estudantado universitario premiando os mellores traballos de investigación en
todas as áreas do coñecemento levados a cabo por alumnos de grao e máster das
universidades españolas.
A convocatoria establece os seguintes premios a proxectos orixinais científicos e
tecnolóxicos:
-

Un premio especial “ Arquímedes” do Xurado, dotado con 7.000 euros.

-

Un premio de 6.000 euros, ao mellor traballo de investigación na área de
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Química.
-

Catro primeiros premios de 5.000 euros cada un.

-

Catro segundos premios de 4.000 euros cada un.

-

Catorce Accésits de 2.000 euros cada un.

-

Un premio Fundación ONCE, dotado pola Fundación con 1.500€, ao
traballo de investigación, realizado por estudantes con algún tipo de
discapacidade recoñecida.

-

Cinco premios de 2.000 euros aos titores de cada un dos traballos
galardoados cos catro primeiros premios e os premios especiais.
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-

Tres premios consistentes en estancias en centros de investigación do
CSIC.

-

Premio ao mellor traballo de investigación sobre o cancro, dotado pola
Fundación “Vencer o cancro”, consistente nunha estancia nun centro de
investigación.

Na web do Ministerio de Educación e Formación Profesional podemos consultar
os requisitos para poder participar entre os que destaca o de presentar un traballo
orixinal de investigación que se resumirá nun artigo científico e que deberá
axustarse aos formatos e límites establecidos nas instrucións que aparecerán
publicadas na páxina Web. O traballo de investigación debe estar redactado en
castelán.
Un requisito que exclúe calquera traballo de investigación realizado nunha lingua
oficial que non sexa o castelán que, ao noso entender vulnera os dereitos
lingüísticos do estudantado galego que pode realizar os seus traballos na nosa
lingua.
Polo exposto, preséntase a seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a instar ao Goberno central a
garantir que os premios que convoquen os diferentes ministerios garantan os
dereitos lingüísticos permitindo a participación en todas as linguas oficiais no
Estado.
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Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda

175478

Vicevoceira e deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 12/09/2019 17:50:09
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/09/2019 17:50:23
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A saúde sexual e a anticoncepción impactan no estado de saúde e grao de
benestar de mulleres e homes. Os dereitos humanos, recoñecidos pola comunidade
internacional, enfatizan que o desenvolvemento dunha vida sexual e reprodutiva
satisfactoria é un dereito básico universal.
Segundo o Atlas da anticoncepción en Europa, presentado en maio de 2017
polo Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF), baseado no
acceso a subministros de anticonceptivos, asesoramento en planificación familiar e
información online, existe unha realidade moi desigual en Europa e en concreto unha
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posición negativa para España xa que se atopa en peor situación que Portugal,
Turquía ou Irlanda en acceso a anticoncepción de última xeración.
Existe unha Lei Orgánica 2/2010 de Saúde Sexual e Reprodutiva e da
Interrupción Voluntaria do Embarazo. Dita lei de 2010 especifica entre os seus artigos
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os obxectivos e accións necesarias no marco de actuación dos poderes públicos, de
formación de profesionais, de acceso, de información e sensibilización, etc.
Do mesmo xeito, a Estratexia Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva
aprobada no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde en 2010, recolle
as recomendacións da Lei 2/2010. Sen embargo, esta estratexia non foi desenvolta.
En abril de 2017 o Senado aprobou por unanimidade de todos os grupos
parlamentarios unha Moción para a mellora da saúde sexual e reprodutiva que, entre
os seus puntos, sinalou a necesidade de impulsar políticas activas de educación e
prevención arredor dos métodos anticonceptivos. Do mesmo xeito, todos os grupos
parlamentarios solicitan ao Consello Interterritorial a inclusión dos anticonceptivos de
última xeración na carteira de servizos, poñendo de manifesto a necesidade de
traballar coas CC.AA., os profesionais da saúde e organizacións sociais.
En abril de 2018, o Congreso dos Deputados aprobou unha PNL relativa á
Avaliación da Estratexia Nacional de Saúde Sexual e Reproductiva, e en base aos
resultados obtidos, elaborar unha nova estratexia con obxectivos e accións
específicas.
Segundo o estudo sobre o emprego de métodos anticonceptivos realizado pola
Sociedade Española de Contracepción (SEC) no ano 2016, cómpre destacar que:
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•

o 24,7% das mulleres en idade fértil non emprega ningún método

anticonceptivo.
•

e respecto á elección do método, o preservativo é o máis empregado

(28,4%), a píldora (21,7%) e a vasectomía e ligadura de trompas representa a un 7,8%
das mulleres.
2
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En España, prodúcense máis de 93.000 Interrupcións Voluntarias do
Embarazo (IVE) ao ano, das cales, o 63% corresponden a mulleres entre os 20 e os 34
anos de idade. Ademais, a porcentaxe anual de IVE de repetición é do 38%.
Segundo o estudo HAYA e a enquisa realizada pola SEC en 2016 sobre
hábitos anticonceptivos e aborto voluntario, no 69% das mulleres que sufriran unha
IVE, o embarazo produciuse a pesar do emprego de algún método anticonceptivo,
feito que indica un uso incorrecto ou inconsistente dos métodos anticonceptivos
empregados.
En Galicia, na Estratexia do SERGAS de 2014, estableceuse a creación de
unidades de atención integral á muller que garantisen o desenvolvemento de
programas específicos nese ámbito, entre os que se incluíron a planificación familiar e
a educación sexual. Do mesmo xeito, no Plan Integral de Apoio á Muller Embarazada
(2012-2014) estableceuse e regulouse a rede de apoio á muller embarazada, que
incluíu medidas concretas só de apoio á maternidade, sen que houbera mención á
anticoncepción.
Posteriormente, o Plan Galego de Política Familiar (2015-2020) contempla o
desenvolvemento de programas formativos, de sensibilización e formación sobre
aspectos vinculados coa sexualidade e dirixidos a familias, mozas e profesionais. Sen
embargo, non existen programas institucionais de educación afectivo-sexual nos
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colexios e institutos, e só se producen iniciativas illadas que dependen da boa vontade
dalgúns centros e dos seus profesionais, sen contar co consenso necesario de todos os
implicados, tal e como require un tema tan importante en saúde.
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Neste senso, é preciso implementar un programa homoxéneo para toda Galiza
e os seus centros educativos que teña a suficiente garantía de calidade, así como
reforzar a rede de centros de orientación afectivo-sexual.
Igualmente son fundamentais as campañas sobre prevención e anticoncepción
por parte das administracións públicas que sexan coherentes coa realidade galega e
baseadas nas recomendacións dos organismos internacionais, xa que a información
que chegue á poboación é esencial para eliminar falsos mitos e posibilitar un cambio
de cara á responsabilidade e prevención de embarazos non desexados.
Sen embargo, en Galicia a última campaña de difusión realizouse en 2010 a
través de folletos informativos sobre métodos anticonceptivos.
En Galicia existe unha Guía Técnica do Proceso de Anticoncepción do 2008
na que se desenvolve un protocolo de anticoncepción dirixido a profesionais. Do
mesmo xeito, dispón dun Protocolo de Actuación en Anticoncepción de Emerxencia
de 2010.
Sen embargo, non existe unha oferta informativa en anticoncepción para os
profesionais implicados por parte da Consellería de Sanidade. O feito de que as
políticas estean centradas unicamente no fomento da maternidade, sen a compoñente
de prevención dos embarazos non desexados, ten un efecto directo nos obxectivos
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marcados para a formación dos profesionais.
É precisa unha formación actualizada, multiprofesional, centrándose no
Consello Contraceptivo, implicando ás/ós usuarias/os na decisión da elección do
método máis axeitado, tendo en conta os novos criterios de elixibilidade da OMS, e
incluíndo no consello a gran variedade de métodos existentes e especialmente os
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métodos anticonceptivos reversibles de longa duración (LARC), tal e como
recomendan a maioría de sociedades científicas nacionais e internacionais.
Galiza conta con 9 Centros de Orientación Familiar (COF) nos que se
proporciona a atención en anticoncepción, pero a cobertura asistencial é insuficiente e
a dotación é ademais moi irregular.
O consello asistido realízase por xinecólogos de hospital, médicos de familia,
matronas, enfermeiras e traballadores sociais. Sen embargo, se se considera que as
interrupcións voluntarias do embarazo (IVE) son o fracaso da adecuada
anticoncepción, é preciso destacar que a taxa anual de IVE por 1.000 mulleres entre
15 e 44 anos en Galicia durante o ano 2016, segundo datos do Ministerio de Sanidade,
Servicios Sociais e Igualdade, foi do 6,57, traducíndose nun total de IVE practicados
de 3.140, dos cales un 31% foron IVE de repetición (958). Aínda que a taxa de IVE
en Galicia é das máis baixas de España, a taxa de IVE de repetición é moi alta, o cal
incide na necesidade de potenciar o emprego dos métodos anticonceptivos de longa
duración (LARC).
Sería necesario valorar a condición de dispensación dos métodos
anticonceptivos actualmente dispoñibles e financiados polo SNS, xa que é moi dispar
en función dos distintos centros sanitarios, así como eliminar as barreiras de
accesibilidade das usuarias aos métodos anticonceptivos e especialmente aos que
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demostraron ser máis efectivos porque non dependen do uso que se fai deles, como os
LARC.
Hai un gran número de estudos publicados na literatura como o estudo Choice,
Guías de Práctica Clínica ou estudos realizados por organismos internacionais como a
OMS ou por sociedades científicas que recomendan un maior emprego dos métodos
5
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LARC como medida para reducir os embarazos non desexados e, polo tanto, o
número de IVE e especialmente os IVE de repetición.

Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que:
•

A Consellería de Sanidade apoie no Consello Interterritorial a revisión

da Estratexia estatal e que dea un paso máis converténdose nun Plan Estatal de Saúde
Sexual e Anticoncepción para poder dotar de recursos adecuados as diferentes
medidas que se teñan que poñer en marcha, incluíndo os anticonceptivos de última
xeración na Carteira de Servizos do sistema público de saúde.
•

Elimine a inequidade existente no acceso actual das mulleres aos

métodos anticonceptivos en función da súa área de residencia.
•

Facilite o acceso das mulleres aos métodos anticonceptivos modernos,

fomentando un maior emprego dos métodos LARC, que non requiren cumprimento
por parte da usuaria, resultando nunha anticoncepción máis efectiva e segura,
evitando deste xeito os embarazos non desexados e a elevada carga económica que
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supón para o sistema sanitario público.
•

Facilite formación continuada acreditada aos profesionais que teñen

implicación coa saúde sexual e a anticoncepción mediante un programa formativo
galego.
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•

Estableza e desenvolva un programa de Educación afectivo-sexual

onde se abarque a saúde sexual, a igualdade de xénero e a prevención de violencia e
de embarazos non desexados, que conte coa garantía de calidade e consenso por parte
de todos os implicados (educadores, profesionais sanitarios, administración públicas,
asociación de pais e nais, etc.).
•

Estableza indicadores de proceso e de resultados, que permitan avaliar

a evolución das medidas implementadas e determinar a mellora dos resultados.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 12/09/2019 17:56:29

Xosé Luis Bará Torres na data 12/09/2019 17:56:37

Noa Presas Bergantiños na data 12/09/2019 17:56:46

Olalla Rodil Fernández na data 12/09/2019 17:56:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/09/2019 17:57:01
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Ana Pontón Mondelo na data 12/09/2019 17:57:09
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das
deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Montserrat Prado Cores, ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei
para o seu debate en Pleno, relativa á situación ambiental e sanitaria do encoro das Conchas
e da súa contorna e as actuacións que vai impulsar a Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A contaminación do encoro das Conchas é un problema grave e reiterado na Baixa
Limia sendo habitual que cada ano, especialmente no verán, volva aparecer a afectación de
cianobacterias. A recorrente afectación ao río Limia e a proximidade do Salas fai que esta
situación teña repercusións en toda a zona, nos concellos de Muiños, Lobios, Lobeira e
Entrimo, ubicados nunha contorna caracterizada polo seu alto valor ambiental e natural así
como por unhas circunstancias socioeconómicas atravesadas polo avellentamento e a perda
de poboación. Estes feitos teñen levantado as alertas de veciñanza e diversos colectivos
ecoloxistas.
Cómpre recordar que o encoro das Conchas presentou xa no ano 2011 un alto índice
de contaminación por cianobacterias, tal e como desvelou un estudo do Laboratorio de
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Xenética da Facultade de Veterinaria da Universidade Complutense de Madrid malia que
nesa altura os datos fornecidos polo goberno galego eran positivos.
Desde entón diferentes movementos veciñais e sociais teñen traballado por unha
solución para o embalse das Conchas e por evitar a afectación a zonas colindantes e de alto
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valor tanto social como ambiental, como por exemplo o encoro de Lindoso, de Salas ou o
Parque Natural do Xurés na súa extensión galega e portuguesa. Porén, a situación non
mellora e as últimas informacións levan ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego a insistir en que a Xunta de Galiza non pode permanecer allea a este problema, onde
se combina o seu desleixo coas deficiencias de que a xestión das augas non sexa unha
competencia exclusiva do noso país e dependa doutros centros de poder.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non de
lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego acorda insta á Xunta de Galiza a:
1. Impulsar de forma inmediata e en colaboración coas administracións central e
municipal un plan de rexeneración e rehabilitación da zona que inclúa orzamento,
calendarización, obxectivos medibles e medidas de vixilancia ambiental permanente e poña
fin ao desleixo actual corrixindo a afectación a zonas colindantes e salvagardando o alto valor
tanto social como ambiental.
2. Demandar do goberno central a transferencia da xestión de todos os ríos galegos.”
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Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 12/09/2019 18:05:29

Xosé Luis Bará Torres na data 12/09/2019 18:05:36

María Montserrat Prado Cores na data 12/09/2019 18:05:42

Olalla Rodil Fernández na data 12/09/2019 18:05:49

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/09/2019 18:05:56
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Ana Pontón Mondelo na data 12/09/2019 18:06:02
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa da súa deputada Paula Vázquez Verao e
dos seus deputados Davide Rodríguez Estévez, Pancho Casal Vidal e Luís Villares
Naveira, a través do seu voceiro e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate no Pleno.
Expositivo.
A Xunta de Galicia iniciou a tramitación co Anteproxecto de Lei de recoñecemento da
universidade privada. A “Universidade Intercontinental da Empresa” que impulsa
ABANCA, agora en mans venezolanas, a través da súa afundación.
Esta Universidade privada con sede administrativa en Santiago, impartirá os estudos na
Coruña e en Vigo, nos centros do IESIDE, o Instituto de Educación Superior
Internacional de Empresa e podería funcionar no curso vindeiro 2020-21.
A universidade constitúese como “Fundación Universidade Intercontinental da
Empresa” FUIE, sen ánimo de lucro, inda que contará cun sistema de bolsas e axudas
propio, e para elo destinará o 15% dos ingresos totais obtidos anualmente.
O centro terá a súa sede administrativa en Santiago, aínda que impartirá os seus estudos
na Coruña e Vigo. Prevé 4 graos, 4 mestrías e 2 doutorados, con expedición de
titulacións de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, en modo presencial
e semipresencial.
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O IESIDE é un centro universitario privado sen fins de lucro está adscrito á
Universidade de Vigo, e imparte os estudos oficiais de grao en Administración e
Dirección de Empresas e a mestría universitaria en Dirección e Administración de
Empresas. Este convenio asinado no 2009 rompeuse a finais de xuño cando se comezou
a falar a posibilidade de implantar unha universidade privada en Galicia, impulsada por
Abanca.
Xa o ano pasado o reitor da universidade de Vigo mostraba a súa preocupación pola
implantación dunha oferta paralela á do SUG, solicitando o cumprimento da lei e que
non se implantasen os mesmos títulos, que a lei 6/2013 do SUG obriga a que o catálogo
de novos títulos sexan complementarios, e non copias dos que xa existen. Non se sabe
cales son os títulos, nin os prezos que se establecerán que serán a vía de financiamento
da universidade.
E isto é o que parece en principio, posto que se prevé a implantación cando menos de
titulacións de ámbito das ciencias sociais e xurídicas, enxeñería e arquitectura, inda que
non se concretaron na actualidade. Este anteproxecto de lei entre outros elementos non
contén memoria técnica nin económica, a maiores da oferta formativa.
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Así, mentres o SUG esmorece por falta de financiamento, a Xunta prefire ofrecer ao
conxunto da cidadanía galega, a través da universidade privada unha sorte de
titulacións financiadas polas entidades bancarias e apoiadas en institutos que medraron e
conseguiron alumnado ao abeiro de adscricións ás Universidades do SUG e que
empregaron cartos públicos nestas fins.
Non deixa de ser un contrasentido que mentres a Universidade Pública galega esmorece
se creen Universidades Privadas, para engorde das empresas que se van nutrir delas, e
para engorde da banca e dos seus intereses especulativos, inda que iso si, sen ánimo de
lucro, aos que poder ofrecer créditos brandos para a realización das carreiras nestes
centros coas promesas da obtención dun futuro traballo. Así, xa oferta o crédito para a
realización de mestrías a un tipo de xuro variable do 3’50% TIN o primeiro ano e
EURIBOR+ 3’75% nos anos restantes e a devolver en 5 anos.
O goberno de Feijoo leva anos cunha estratexia marcada de derivar estudantes cara ao
ensino privado e fóra do SUG coa imposición de cláusulas de estabilidade, que impide
que se incremente o alumnado, posto que o aumento nunha titulación implica a
diminución noutras a estudantes cara o ensino privado e fóra das universidades públicas
galegas impoñendo unha cláusula de estabilidade que impide que medren os alumnos no
SUG (para incrementar prazas nunha titulación obriga a reducir noutras). Este tope
obriga ao alumnado a buscar noutros lados, na universidade privada. A Xunta apoia con
este proxecto de lei de creación da universidade privada en Galicia polas entidades
financeiras mentres afoga a universidade pública con recortes.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentar Mixto presenta a seguinte proposición non de
lei para o seu debate no pleno
O Parlamento de Galicia insta a Xunta a
1.-Retirar o borrador de creación da universidade intercontinental da empresa,
auspiciada por Abanca.
Santiago de Compostela, 12-9-2019.
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Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e
Pancho Casal Vidal, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Francisco Casal Vidal na data 12/09/2019 18:22:43
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David Rodríguez Estévez na data 12/09/2019 18:22:48
Luis Villares Naveira na data 12/09/2019 18:22:56
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Paula Vázquez Verao na data 12/09/2019 18:23:17
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez,
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Marta Rodríguez Arias, Soraya
Salorio Porral e Daniel Vega Pérez ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.

Exposición de motivos:
O Ministerio de Agricultura e Pesca comunicaba o pasado 27 de agosto unha
resolución na que se decretaba o peche da pesquería de atún branco do norte.
Por tal motivo, os buques con pavillón español xa non poderán levar a cabo a captura
desta especie no que resta de ano, podendo só descargar as cantidades apresadas ou
que foran declaradas antes desta data.
Hondarribia, Getaria, Ondarroa, Bermeo, Santoña, Colindres, Gijon, Avilés e Burela
concentran a práctica totalidade das máis de 15.000 toneladas de atún branco-bonito
do norte descargadas na costa do Cantábrico desde que arrancara a costeira do bonito
no pasado mes de xuño.
Xa é o segundo ano que se anticipa o peche da campaña do bonito, rematándose a
finais do mes de agosto, cando habitualmente adoitaba concluírse ao longo do mes de
setembro.
A conselleira do Mar reivindicaba a necesidade de acadar un incremento de cota de
bonito, unha vez que foi contrastada boa situación biolóxica deste recurso, á vez que
demandaba un mellor reparto das posibilidades de pesca para que a campaña se
prolongue, como mínimo, ata o mes de setembro, como viña sendo habitual.
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O Grupo Parlamentario Popular súmase a esta demanda realizada pola titular da
Consellería do Mar, que recolle unha reivindicación de vital importancia para a nosa
frota que pesca esta especie dun xeito artesanal e respectando a legalidade.
Por todo isto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presentan esta proposición
para o seu debate en comisión:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do goberno Central que:
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- Utilice os datos nos que aprecia que o bonito se atopa en boa situación biolóxica
-

para reivindicar un incremento das posibilidades de pesca para esta especie.
Estude unha mellor xestión e reparto de cota que posibilite alongar a campaña
de bonito, canto menos, ata o mes de setembro.”

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 05/09/2019 18:24:11
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2019 18:24:52
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2019 18:25:02
Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2019 18:25:52
Martín Fernández Prado na data 05/09/2019 18:26:22
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2019 18:27:56
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2019 18:28:14
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Daniel Vega Pérez na data 05/09/2019 18:28:44
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez,
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Marta Rodríguez Arias, Soraya
Salorio Porral e Daniel Vega Pérez ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.

Exposición de motivos:
Nos últimos anos, a decisión do Consello Europeo para a anchoa recolleu diverxencias
substanciais na determinación do TAC para as dúas zonas nas que se divide a súa
xestión, isto é, a VIIIc e a IXa.
No ano 2016, determinouse para a anchoa un roll-over no caso do Cantábrico, mentres
que no área de Fisterra cara ao sur ditaminouse o aumento nun 10% do nivel de
capturas existente.
No ano 2017, determinouse para a anchoa un roll-over na zona do Cantábrico, e no
caso da área de Fisterra cara ao sur ditaminouse o aumento nun 7% do nivel de
capturas existente.
En canto ao ano 2018, determinouse para a anchoa unha continuidade no TAC de
ambas zonas do Cantábrico e Noroeste.
Para este ano, aínda non se ten formulado proposta algunha, de xeito que se deberá
atender á proposta posterior. En todo caso, o informe do ICES sobre o TAC de anchoa
para a zona IXa sinala que, aplicando o enfoque de precaución, as capturas do
compoñente occidental non deben ser máis de 13.308 toneladas e as capturas do
compoñente sur non deben ser máis de 3.760 toneladas.
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Ademais, as campañas de prospección no Cantábrico finalizaron cuns datos
sumamente positivos, cun recrutamento alto e un bo estado da biomasa, o que fai
prever unha positividade na recomendación do ICES.
En definitiva, desde o Instituto Español de Oceanografía recoñecen que, nos últimos
anos, o sur de Galicia e o norte de Portugal alberga un stock propio de anchoa, xa que
a especie vese con abundancia nas augas das Rías Baixas, que forman parte da
denominada zona IXa.

175496

De novo, o pasado mes de agosto, a prensa recollía a abundancia de bocarte vista en
augas galegas, que o cerco ve de bo agrado para cubrir a falta de sardiña e non ter que
amarrar.
Sabemos que a esta frota se lles asegurou un incremento da cota da anchoa si a
especie aparecía en abundancia por Galicia, feito que parece ter acontecido, non só
polo que manifesta a frota, senón contrastado con datos científicos do IEO.
Por tanto, parece recomendable establecer unha xestión uniforme de dúas zonas
cunha pesquería idéntica (arrastre, cerco e enmalle) dirixida sobre o xurelo e cerco no
caso da anchoa, de forma que esta disparidade de criterios non afecte á programación
da actividade por parte da frota.
Atendendo a criterios biolóxicos, consideramos que non se pode considerar a
separación plena de ambos stocks, especialmente nas zonas de confluencia de ambas
áreas, polo que deberase entender que a flexibilidade do 5% proposta na pesca entre
ambas zonas, por exemplo no caso do xurelo, deberíase ampliar de forma substancial,
en torno a un 25% - 40%.
Por todo o anterior, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presentan a seguinte
proposición para o seu debate en comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno central que:
 Considere a petición dunha posible separación do stock sur da anchoa na zona
IXa
 Demande a determinación dunha flexibilidade, canto menos do 25% nas zonas
de confluencia entre a zona VIIIc e IXa”

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2019.

Asinado dixitalmente por:
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Pedro Puy Fraga na data 05/09/2019 18:42:09
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2019 18:42:28
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2019 18:42:48
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Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2019 18:43:00
Martín Fernández Prado na data 05/09/2019 18:43:11
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2019 18:43:43
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2019 18:44:02
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Daniel Vega Pérez na data 05/09/2019 18:44:23
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través dos seus deputados e deputadas Luís Villares
Naveira, Paula Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal e Davide Rodríguez Estévez
ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª sobre o incremento dun
10,5% das horas extraordinarias non remuneradas realizadas polas persoas asalariadas
con respecto ao primeiro trimestre do ano.
Exposición de motivos.
O Real Decreto-lei 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e
de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo veu instaurar un control
sobre os horarios realizados polas persoas asalariadas no seu traballo.
A partir dese momento todas as empresas teñen que levar un rexistro da xornada laboral
das persoas traballadoras.
Malia darse este rexistro da xornada, que o pretendía era o control daquelas horas extras
que as persoas traballadoras realizaban sen que cobrasen nada por elas, é dicir, unha
sorte de horas nas que a persoa traballadora non percebe nin salario nin ningún tipo de
retribución, pero nas que as empresas si que obteñen lucro, de xeito directo e indirecto.
Asistimos a un incremento das horas extraordinarias realizadas no conxunto do Estado
incrementáronse con respecto ao trimestre anterior.
Así, realizáronse no segundo trimestre do ano 2,9 millóns de horas extraordinarias do
ano á semana polas que non cobraron nada. Isto supón un incremento de 10,5% respecto
das efectuadas entre xaneiro e marzo, que non se producía desde o 2009. Como pode
estar pasando isto?

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROx934mMaHk7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Só o 51,6% das horas extra se pagan ás persoas traballadoras, segundo a Enquisa de
Poboación Activa. E só medraron un 2,1% as horas extraordinarias pagadas no
segundo trimestre. Por tanto, o resto son horas nas que as traballadoras non perciben nin
un euro, pese a estar obrigados a traballar e tampouco se lles compensa este exceso con
días de descanso. Polo tanto a factura sae gratis para as empresas e moi cara para o
persoal traballador.
Segundo o IGE, en Galicia son 56700 as persoas traballadoras que exceden a xornada
laboral pactada no contrato, non se especifica se se cobran ou non. Estas horas
extraordinarias son 10.000 máis que entre abril e xuño do ano pasado e representan o
6,5% da poboación asalariada en Galicia cando no ano 2012 non acadaban o 4%.
Isto ten como explicación que a empresa prefire alongar a xornada do persoal que xa ten
contratado no canto de contratar máis xente.
Por sectores: a maior parte das traballadoras que fan máis horas das pactadas por
contrato concéntranse no sector servizos, industria, construción e no sector primario.
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Segundo a EPA, son as traballadoras do campo os que máis tempo lle dedican ao
traballo con 44 horas semanais, 10 máis que o promedio das asalariadas galegas que
realizan 34,3 horas, aos que seguen as traballadoras das industrias extractivas con 39.9
horas e a hostalería con 38 horas.
Tampouco se pagan estas horas: só un de cada 15 persoas traballadoras galegas cobra
polas horas extra que fai, 52.800 de máis de 812.200 asalariadas fixeron no primeiro
trimestre do ano horas extraordinarias.
A existencia do autogoberno de Galicia xustifícase en acadar maiores cotas de benestar
para o conxunto da súa poboación, moita dela conformada por persoas asalariadas, que
neste momento están a realizar horas extras non remuneradas, o que constitúe un
atentado aos seus dereitos laborais.
Unha inspección de traballo transferida á CA de Galicia permitiría un mellor control
desta situación, máis próximo e adaptado ás necesidades de inspección do noso mercado
laboral, e deste xeito acadar con máis eficacia unha retribución xusta das persoas
traballadoras polo traballo realizado como asalariadas.
Por todo o exposto, o G.P. Mixto presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 3ª
O Parlamento galego insta a Xunta a dirixirse ao goberno do Estado para:
“Iniciar un proceso de negociación que culmine co traspaso de competencias á Galicia
en materia de Inspección de traballo, acompañado de recursos económicos e humanos
suficientes, que permita realizar un control exhaustivo daquelas empresas que ampliaron
horas extraordinarias non remuneradas, así como establecer os mecanismos de control
necesarios para que non se dean casos de abuso empresarial ao persoal traballador.”

Santiago de Compostela, a 5 de setembro de 2019.

Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez
e Pancho Casal Vidal, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.
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Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 05/09/2019 20:12:48
David Rodríguez Estévez na data 05/09/2019 20:12:53
Paula Vázquez Verao na data 05/09/2019 20:13:00
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda, por iniciativa da súa
deputada Paula Quinteiro Araújo e do seu deputado Marcos Cal Ogando, ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª .
Exposición de motivos.
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dependente da
Consellería de Política Social, presentou o programa SON Voluntario/a, en
colaboración coa Asociación Empresarial Festivais de Galicia. Este programa
está destinado a algúns dos festivais de música de Galicia e a eventos de similar
natureza nos que as mozas e mozos participantes realizarán diferentes tarefas.
Entre estas atópanse a posibilidade de ofrecer información de interese sobre os
servizos que ofrece o festival, facilitar a circulación das persoas dentro do
recinto, e realizar, de ser o caso, actividades de sensibilización medioambiental.
Algunhas destas actividades que realizarán as voluntarias de maneira gratuíta
son semellantes as que podería desempeñar persoal das empresas organizadoras
dos eventos, co conseguinte risco de que esta medida poida conlevar á supresión
de postos de traballo remunerados.
Un dos argumentos dados por parte da Xunta de Galicia para a posta en marcha
desta iniciativa é o fomento da participación activa da mocidade nos festivais de
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música de Galicia, pero para tal fin, e para mellorar a accesibilidade á cultura, en
termos xerais, por parte da mocidade, existen, na nosa opinión, fórmulas moito
máis acaídas.
A Xunta anunciou recentemente a convocatoria de vinte prazas para o Festival
da Luz, en Boimorto. É imprescindible que se realice unha inspección neste para
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comprobar que as tarefas que desenvolven as persoas voluntarias e as quendas se
axustan ao programa, e para verificar que, en ningún caso, se reduciu o persoal
contratado neste.
O Goberno debe establecer un protocolo para que se realicen estas inspeccións
en todos os festivais ou eventos similares nos que participen as persoas
voluntarias. Ademais, una vez realizadas ditas inspeccións debería trasladarse un
informe ao conxunto do Parlamento galego para a súa avaliación e coñecemento.
Por todo o exposto preséntase a seguinte Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1. Realizar unha inspección do próximo Festival da Luz para verificar que as
tarefas e as quendas que desenvolven as persoas voluntarias se corresponden coa
convocatoria, e vixiar que non se perderon postos de traballo remunerados.
2. Tras a realización de dita inspección, remitir un informe ao Parlamento de
Galicia coas conclusións desta.
3. Establecer un protocolo para a realización de ditas inspeccións e informes en
todos os eventos os que se acollan ao programa SON Voluntario/a.
Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2019.
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Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Marcos Cal Ogando
Deputada e deputado do G.P. Grupo Común da Esquerda.
Manuel Lago Peñas
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Voceiro do G.P. Grupo Común da Esquerda

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 06/09/2019 13:23:59

Marcos Cal Ogando na data 06/09/2019 13:24:15
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada Paula Vázquez Verao e do seu
Deputado David Rodríguez Estévez, e a través do seu voceiro Luís Villares Naveira ao
abeiro do artigo 160 do Regulamento do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate na Comisión 5ª
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Dende o 1 de setembro de 2019 o Hospital de Verín non terá servizo de dermatoloxía.
Isto sucede porque a dermatóloga substituta da persoa titular da praza se traslada a Vigo, e o
SERGAS non cubre esta vacante.
A raíz deste feito, unhas dúas mil persoas da zona terán que agardar para ser atendidas. A
situación foi moi gravosa para as persoas que tiñan cita o propio 2 de setembro, que
recibiron unha chamada de teléfono indicándolles que non acudiran á cita; é máis, quen tiña
cita para o día 1 nin sequera foi advertido deste feito.
Segundo ten exposto a CIG-Saúde, esta situación era coñecida dende o mes de xuño polo
SERGAS, pois a profesional que substitúe ao dermatólogo que ten a praza acadou a
aprobación da súa interinidade en Vigo. “O que ocorre é que o dermatólogo titular deste
hospital está nunha comisión de servizos en Ourense, é dicir, para que a xente nos entenda,
ten a praza en Verín pero está reclamado en Ourense porque alí tamén están escasos destes
profesionais", sinala a CIG.
Esta situación de falta de previsión do SERGAS reduce servizos sobre todo nas áreas máis
despoboadas do País, afondando na súa discriminación.
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Por outra parte, as persoas que agora sofren a suspensión da atención dermatolóxica ata
novo aviso, fican na incerteza ou serán trasladadas a Ourense. Destas, segundo a CIG-Saúde,
unhas mil setecentas agardan por ser consultadas e unhas trescentas agardan por unha
cirurxía ambulatoria menor. Trátase de casos que ata o de agora se resolvían en Verín e que,
de non achegar o SERGAS unha solución, posiblemente teñan que desprazarse a Ourense,
onde, previsiblemente, se incrementará a lista de agarda.
O distrito sanitario de Verín, co Hospital de Verín como referencia, engloba a comarca de
Verín (25.653 habitantes en 2018) e parte da de Viana (5.818 habitantes en 2018).
Polo exposto, o Grupo Mixto presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
na Comisión 5ª:
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“O Parlamento de Galiza insta á Xunta a dotar a praza de dermatoloxía do Hospital de Verín
cun/unha profesional á maior brevidade.”
Santiago de Compostela, 6-9-2019
Asinado: Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez, e Luís Villares Naveira,
deputada, deputado e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 06/09/2019 17:15:37
David Rodríguez Estévez na data 06/09/2019 17:15:43
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tal como prevé a lexislación, o DOG publica periodicamente os convenios
asinados por Augas de Galicia cos concellos. A última publicación, correspondente aos
convenios do primeiro cuadrimestre de 2019, publicouse no DOG do 7 de xuño de
2019.
Resulta difícil entender cal é o criterio que se segue para a sinatura destes
convenios para estas obras e con estes concellos, dada a diversidade de obras
financiadas e o distintas características das entidades locais.

Tendo en conta o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta
CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROndfLXV1NP0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

a seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a:
1.

Presentar no parlamento un informe con todas os convenios asinados por

Augas de Galicia e concellos durante a presente lexislatura especificando contías,
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conceptos, porcentaxe de financiamento da AGI e razóns que xustifiquen a necesidade
do convenio e a non concorrencia pública.
2.

Desbotar o sistema discrecional dos convenios e substituílo por

convocatorias en concorrencia pública aberta competitiva.”

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2019

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

Xosé Luis Bará Torres na data 09/09/2019 10:32:40

María Montserrat Prado Cores na data 09/09/2019 10:32:45

2

175508

OFICINA PARLAMENTAR

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

Noa Presas Bergantiños na data 09/09/2019 10:32:53

Olalla Rodil Fernández na data 09/09/2019 10:33:01

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/09/2019 10:33:09
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa ao rexistro, censo e
plans de infraestruturas deportivas da Secretaría xeral para o deporte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Periodicamente a prensa informa sobre visitas a concellos e sobre reunións e
entrevistas do Secretario Xeral para o Deporte con alcaldes e alcaldesas. Na primeira
metade do ano 2019 anunciáronse por esta vía convenios de colaboración cos concellos
de Moraña, Marín, Ponteceso, Vilanova, Baiona, Ourense, Redondela, etc.
Na nota de prensa da sinatura do convenio co concello de Marín dábanse os
seguintes datos de investimentos da Secretaría Xeral en infraestruturas deportivas:
“A Secretaría Xeral para o Deporte realiza unha aposta decidida neste 2019
polas infraestruturas deportivas. Nos orzamentos iniciais de 2018 destinábanse un total
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de 2.833.043 euros para a construción e a mellora das infraestruturas deportivas de
Galicia
Para o exercicio 2019, a Secretaría Xeral para o Deporte destinará unha contía
de 3.934.217 euros -un 40% máis que o destinado inicialmente en 2018-. En total, na
provincia de Pontevedra realizaranse obras en 22 concellos que alcanzarán os 1,35
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millóns de euros e nas que participará a Secretaría Xeral para o Deporte a través dunha
achega de ao redor de medio millón de euros”.
Resulta moi difícil coñecer a que van dedicados estes investimentos e os
criterios utilizados pola Secretaría Xeral para o Deporte para seleccionar os concellos e
as obras financiadas mediante convenios. Como tamén resulta laboriosoter acceso á
totalidade dos convenios, o seu obxecto e a súa contía.
Unha das causas desta situación é a inexistencia dun Rexistro e Censo de
Infraestruturas Deportivas e dun Plan Xeral de Infraestruturas e Equipamentos
Deportivos de Galicia, instrumentos imprescindíbeis para coñecer os equipamentos
existentes e o seu estado, así como as necesidades presentes e futuras.
O Rexistro, o Censo e o Plan son actuacións fundamentais previstas na Lei do
deporte de Galicia do ano 2012 que aínda están pendentes de realización, o que pon en
evidencia a falta de xestión do goberno galego nesta materia.
Velaquí o que prevé ao respecto a Lei galega do deporte do ano 2012:
“TÍTULO VI
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
CAPÍTULO I
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REXISTRO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE GALICIA
Artigo 76. Definición de instalación deportiva.
1. Considérase instalación deportiva convencional calquera espazo aberto ou
pechado, infraestrutura ou inmoble proxectado ou adaptado especificamente para a
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práctica do deporte que estea dotado das condicións aptas para o exercicio de calquera
das súas modalidades ou especialidades.
2. Considéranse espazos deportivos non convencionais aqueles nos que se
desenvolven actividades deportivas e que se adaptan ás características do medio, natural
ou urbano.
3. Para os efectos desta lei, as instalacións deportivas clasifícanse en instalacións
de uso público e privado. Teñen a consideración de instalacións de uso público aquelas
abertas ao público en xeral, con independencia da súa titularidade ou da esixencia de
contraprestación pola súa utilización.
4. Regulamentariamente poderase establecer unha tipoloxía de instalacións, así
como un sistema de clasificación destas, atendendo, entre outras circunstancias, ás
características da súa oferta deportiva e á calidade dos servizos prestados.
Artigo 77. Rexistro e finalidade.
1. Correspóndelle á Administración autonómica a creación e custodia do
Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia, no que se inscribirán as instalacións
deportivas de uso público da Comunidade Autónoma.
2. A inscrición no rexistro da instalación deportiva correspondente será
condición para poder realizar competicións deportivas de carácter oficial de calquera
CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
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ámbito territorial.
3. A inscrición poderá ser denegada cando a instalación non cumpra as
habilitacións técnicas nin os requisitos necesarios para a práctica deportiva segura.
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4. Os datos que figuran no rexistro servirán para confeccionar o censo de
instalacións deportivas, que se publicará coas agrupacións e clasificacións suficientes
para dar a coñecer a situación das infraestruturas na Comunidade Autónoma e contribuír
á planificación das novas que se poidan construír.
5. Os datos das infraestruturas que se inclúen no censo reflectirán, polo menos:
a) A situación territorial.
b) A súa titularidade.
c) O estado de conservación e os servizos cos que contan.
d) A capacidade e a accesibilidade para persoas con algunha discapacidade, de
acordo coas condicións legais establecidas na normativa sectorial autonómica de
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
e) As modalidades deportivas que se poidan desenvolver.
CAPÍTULO II
PLAN XERAL DE INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS
Artigo 78. Finalidade e competencia para a súa elaboración.

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROd6FxrCchT8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. Co obxecto de garantir unha apropiada utilización dos recursos que as
administracións públicas destinen á promoción do deporte, elaborarase o Plan xeral de
instalacións e equipamentos deportivos de Galicia, do que deberá informarse
oportunamente ao Parlamento de Galicia.
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2. Correspóndelle á Administración autonómica a redacción e aprobación deste
plan. A aprobación levará implícita a declaración de utilidade pública ou interese social
das obras e a necesidade de ocupación dos bens e dereitos necesarios para levar a cabo a
súa execución, para os efectos de expropiación forzosa ou imposición de servidumes.
3. O mencionado plan determinará os criterios xerais de actuación e a situación
xeográfica das instalacións e equipamentos deportivos de interese xeral, establecerá as
determinacións e a súa tipoloxía técnica e sinalará as etapas necesarias para a súa
execución.
4. O Plan xeral de instalacións e equipamentos deportivos de Galicia deberá ser
revisado cada cinco anos co fin de conseguir a súa actualización e adaptación ás
necesidades deportivas.”

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en comisión:
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a:
1.

Elaborar e facer público no presente ano 2019 o Censo de Infraestruturas

Deportivas de Galicia, previsto na Lei galega do deporte do ano 2012.
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2.

Elaborar e facer público no prazo máximo de 6 meses o Plan Xeral de

Infraestruturas Deportivas de Galicia, previsto na Lei galega do Deporte do ano 2012.
Con carácter previo á súa publicación, o Plan enviarase ao Parlamento para o debate e
aprobación.
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3.

Tramitar

polo

procedemento

de

convocatoria

en

concorrencia

competitiva as axudas ás entidades locais para a construción e mellora de equipamentos
deportivos de titularidade municipal.
4.

Elaborar e enviar ao parlamento un informe sobre todas as axudas

concedidas a concellos na presente lexislatura mediante convenio ou subvención para a
construción ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal, onde
figuren todas as actuacións, o obxecto, a contía e os concellos beneficiarios coas
cantidades asignadas a cada un deles.”

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/09/2019 11:21:22

María Montserrat Prado Cores na data 09/09/2019 11:21:30

Noa Presas Bergantiños na data 09/09/2019 11:21:37

Olalla Rodil Fernández na data 09/09/2019 11:21:44

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/09/2019 11:21:54
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e
Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradamente a
situación do río ourensán Barbaña. As agresións a este río teñen sido unha
constante ao longo da historia recente e urxe unha corrección de actitude por
parte das administracións implicadas na responsabilidade desta situación.
Ao longo da historia recente puidemos observar feitos de grande
gravidade, como a contaminación producida no ano 2009, feito que provocou,
ademais dunha grande alarma social a morte de máis de 17.000 mil peixes e que,
porén, ficou impune.

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROP7iU7wyxl5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Unha década despois destes acontecementos, a situación non ten
mellorado cualitativamente canto á vixilancia, prevención e reparación. Este
xuízo celebrouse grazas á persistencia e teimosía das asociacións de veciñas e
veciños de San Breixo de Seixalbo, Ponte Noalla, San Cibrao das Viñas e a
Asociación Barbaña (Ourense), que se persoaron na causa para que as denuncias
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non quedaran sen resposta. Lonxe de corrixirse a situación, pasado o tempo
coñecemos verteduras recentes no 2018, como o de 5.000 litros de aceite e
alcatrán en xuño, verteduras máis pequenas no primeiro semestre de 2019 e máis
recentemente o primeiro día de setembro aparecía novamente o río no tramo
entre o Polvorín e o Paco Paz con espumas sospeitosas. Trátase dun suma e segue
que xa foi cualificado pola prensa local coma “vertedura permanente”.
Xunta de Galiza, Concello e Confederación Hidrográfica Miño Sil deben
aumentar a preocupación por este río e poñer solucións para que se remate dunha
vez por todas coa permisividade e impunidade coa que se veñen producindo estas
verteduras incontroladas e é inadmisible a falta de funcionamento da Comisión
de Seguimento e a demora no presunto Plan de saneamento que acordou impulsar
a Confederación Hidrográfica así como a falta de compromiso da Xunta de
Galiza e do propio Concello de Ourense, incapaz mesmo de acometer a limpeza
básica na súa contorna.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:
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“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
1. Esixir a concreción inmediata dun plan de saneamento e recuperación
ambiental do río Barbaña en colaboración coa Confederación Hidrográfica MiñoSil, a Universidade de Vigo, os concellos e asociacións veciñais e ambientais
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implicadas. Así mesmo, estabelecer unha partida específica para tal efecto nos
Orzamentos de 2020.
2. Aumentar os mecanismos e recursos de inspección e desenvolver
controis propios sobre o río con especial atención ao seu paso polo núcleo urbán
e polas zonas de polígonos industriais.
3. Desenvolver unha campaña de concienciación social a través dos seus
mecanismos.”

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2019

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

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
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Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/09/2019 12:49:28

María Montserrat Prado Cores na data 09/09/2019 12:49:36

Noa Presas Bergantiños na data 09/09/2019 12:49:44

Olalla Rodil Fernández na data 09/09/2019 12:49:52

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/09/2019 12:50:00
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Ana Pontón Mondelo na data 09/09/2019 12:50:08
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez,
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Marta Rodríguez Arias, Soraya
Salorio Porral e Daniel Vega Pérez ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.
Exposición de motivos:

O 12 de xuño de 2018 a Comisión Europea difundía a proposta de novo fondo, que era
remitida seis días despois ao Parlamento Europeo e ao Consello.
O novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca forma parte do marco financeiro plurianual
2021-2027 e contará cun orzamento total de 6.140 M€.
Segundo a propia Comisión, este FEMP posterior a 2020 centrarase en catro
prioridades:
 Fomento da pesca sostible e da conservación dos recursos biolóxicos mariños;
 Contribuír á seguridade alimentaria na Unión Europea a través dunha acuicultura
e mercados sostibles e competitivos.
 Permitir o crecemento dunha economía azul sostible e fomentar comunidades
costeiras prósperas;
 Fortalecemento da gobernanza internacional dos océanos e habilitación de
mares seguros, limpos e xestionados de forma sostible.

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
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Neste punto, debemos salientar que, de cara á definición do novo fondo de
financiamento pesqueiro, Galicia veu traballando nos últimos meses de forma activa
tanto na propia comunidade autónoma coma no marco decisorio europeo, participando
en seminarios e conferencias a nivel europeo, reuníndose co director da DG Mare para
manifestar as inquedanzas do sector e da propia administración e invitando a Galicia á
persoa encargada da elaboración da proposta co fin de que coñecera a realidade do
sector pesqueiro galego.
Asemade, tamén se conseguiu aprobar por unanimidade dos 350 membros do Comité
das Rexións o ditame elaborado por Galicia e presentado polo propio presidente da
Xunta de Galicia, o que tamén deu pé a participar activamente na defensa da nosa
proposta entre as rexións que conforman a Conferencia de Rexións Periféricas e
Marítimas e o Arco Atlántico, entre outras accións.
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Galicia avogou por un fondo que sexa acorde e coordinado coa normativa europea,
cunha estrutura específica para a pesca, o marisqueo, a acuicultura e a transformación,
e orientado a conseguir os obxectivos da Política Común de Pesca.
Tamén fixo fincapé na necesidade dun futuro fondo de financiamento simplificado para
facilitar a súa aplicación práctica ás administracións.
Concretamente, as prioridades que Galicia tiveron que ver co relevo xeracional,
baseando o apoio dos fondos a cuestións como a formación e mellora da calidade de
vida con especial atención á seguridade e comodidade das tripulacións. Así como
tamén coa adecuación ao esforzo pesqueiro, a competitividade do sector transformador
e a diversificación económica do sector.
Neste momento, e pendente da definición e toma de posesión da nova Comisión e do
inicio dos traballos do Parlamento Europeo, esta proposta atópase na agarda de
comezar as labores de debate en trílogo que deberán levar a un acordo global entre
Comisión, Consello e Parlamento, e que despois deberá ser referendado por cada
unha das partes do marco decisorio.
Por todo o anteriormente sinalado e definidas as posturas nos primeiros acordos
previos á negociación, o sector marítimo-pesqueiro galego, a través do Pleno do
Consello Galego de Pesca, conforme ás súas atribucións dos artigos 25 e 26 do
Decreto 123/2011, do 16 de xuño, polo que se regula o Consello Galego de Pesca,
presentou un ditame, coas aportacións de Galicia, e este Grupo Parlamentario Popular
quere someter a debate o seu apoio por parte de todas as forzas políticas aquí
representadas:

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROAAHtrifq34
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a difundir e defender o ditame
aprobado no Consello Galego de Pesca en relación coa “Proposta de Regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca e
polo que se derroga o Regulamento (UE) 508/2014 do Parlamento Europeo e do
Consello”, así como facer partícipe del ao Goberno central, para que os seus
representantes poidan facer valer os argumentos sinalados polo sector pesqueiro
galego”.
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Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2019.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 09/09/2019 16:57:01
Teresa Egerique Mosquera na data 09/09/2019 16:57:22
María Ángeles Garcia Míguez na data 09/09/2019 16:57:33
Alberto Pazos Couñago na data 09/09/2019 16:57:44
Martín Fernández Prado na data 09/09/2019 16:58:03
Marta Rodriguez Arias na data 09/09/2019 16:59:13
María Soraya Salorio Porral na data 09/09/2019 16:59:27

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
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Daniel Vega Pérez na data 09/09/2019 17:02:07
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez,
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Marta Rodríguez Arias, Soraya
Salorio Porral e Daniel Vega Pérez ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.
Exposición de motivos:
A Comisión Europea publicou o pasado día 7 de xuño a súa comunicación sobre a
Política Pesqueira Común (PPC) e consulta sobre posibilidades de pesca 2020, o que
xera de novo un avance de máis dun mes respecto da data habitual de presentación do
documento e anexos.
Este documento realiza un balance de como se están aplicando as normas da Política
Pesqueira Común e proporciona unha base para fixar os totais admisibles de capturas
(TAC) e cotas para 2020.
A propia Comisión Europea recoñece a mellora das especies en Rendemento Máximo
Sustentable (RMS), a mellora da biomasa de reprodutores que é un 36% superior á de
2003, así como unha adecuación da presión pesqueira.
Entendemos positiva a aposta da Comisión Europea pola planificación das pesquerías
en plans plurianuais, especialmente no relativo á aplicación de rangos ou intervalos de
mortalidade, xa que ofrecen ou poden ofrecer maior flexibilidade que os puntos de
referencia pechados.
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O pasado 18 de xullo deste ano, reuníase de novo o pleno do Consello Galego de
Pesca, nesta ocasión, coa presenza da xefa da unidade de soporte estrutural no
Atlántico, mar do Norte, mar Báltico e rexións ultraperiféricas, Alenka Kampl, que
visitou Galicia para coñecer de primeira man o sector pesqueiro galego.
Un dos asuntos tratados nesta foi a proposta da Comisión Europea en relación ás
posibilidades de pesca para o 2020, un ano que será clave para a frota tendo en conta
que todas as pesqueiras deben ter acadado o Rendemento Máximo Sustentable (RMS),
é dicir, o nivel óptimo de capturas que pode extraerse dunha poboación de peixes cada
ano sen prexudicar o stock, e que estará marcado polo desenvolvemento do brexit e
pola obriga de desembarque.
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É necesario manifestar que o sector pesqueiro galego segue concienciado da
importancia de alcanzar este nivel de minimización de descartes, sinalando para iso o
carácter positivo das medidas adoptadas neste ano.
Sabemos que para a determinación das posibilidades de pesca para o 2020, Galicia
defende a flexibilización e que se teña en conta o bo comportamento dos stocks de
peixes nas zonas nas que faena a frota española e a galega en particular, onde a
maioría das poboacións se atopan no Rendemento Máximo Sustentable.
A tal fin, o Consello Galego de Pesca ven de elaborar un ditame que recolle as súas
demandas e propostas en relación á asignación de posibilidades de pesca para 2020 e
para a mellor adecuación da Política Común de Pesca no eido práctico, e para a que se
recolleron achegas do propio sector ao respecto.
Por todo isto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia propoñen a seguinte
proposición para o seu debate:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a difundir e defender o ditame que
sobre a “Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo e ao Consello sobre a
situación actual da Política Pesqueira Común e consulta sobre as posibilidades de
pesca para 2020” se ten elaborado e aprobado no seo do Consello Galego de Pesca,
en canto a que este responde ás necesidades de Galicia e serve para soster os
intereses pesqueiros galegos nas vindeiras roldas de negociación das posibilidades de
pesca para 2020”.

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2019.
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 09/09/2019 17:25:18
Teresa Egerique Mosquera na data 09/09/2019 17:25:40
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María Ángeles Garcia Míguez na data 09/09/2019 17:25:55
Alberto Pazos Couñago na data 09/09/2019 17:26:04
Martín Fernández Prado na data 09/09/2019 17:26:21
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Marta Rodriguez Arias na data 09/09/2019 17:26:44
María Soraya Salorio Porral na data 09/09/2019 17:27:01
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Daniel Vega Pérez na data 09/09/2019 17:27:10
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través dos seus deputados Luís Villares
Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e Pancho Casal
Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª
sobre a necesidade de facer unha declaración institucional de emerxencia
feminista.
Exposición de motivos.
Sobran os motivos para declarar unha emerxencia feminista, pois máis da metade
da poboación deste país está en grave risco polo mero feito de ser mulleres.
Calquera muller é susceptible de sufrir a violencia machista en calquera das súas
manifestacións, sen esquecer a violencia institucional con campañas que
trasladan a responsabilidade ás vítimas, sen propoñer medidas para reducir ou
eliminar as agresións ás mulleres, por iso, a perspectiva das institucións tamén
debe mudar.
Construír unha política verdadeiramente feminista segue sendo unha tarefa
pendente. Debemos colocar o feminismo no centro do taboleiro político, tanto no
relativo ás formas de facer política como ás políticas a facer. Cómpre facer
política feminista, cara dentro e cara fora, e iso tamén é unha decisión política
que se debe trasladar á xestión do goberno, no nivel competencial que sexa,
apostando polo devir feminista das institucións.
Institucións como o Parlamento ou a Xunta de Galicia non son neutras, senón
que a miúdo son instrumentos moi potentes de reprodución das desigualdades,
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polo que impulsar un cambio institucional, un devir feminista, implica unha
transformación das propias prácticas e da cultura política e organizativa das
administracións e institucións, priorizando as políticas (o contido) e a maneira de
facelas (as formas), integrando sempre a perspectiva de xénero e a visión
feminista.
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O potencial transversal desta perspectiva concretase en diversas políticas que van
dende a loita contra a precariedade, a LGTBIQ+fobia, ou a violencia machista
ata o repensar a mobilidade, o urbanismo ou a vivenda dende unha mirada de
xénero.
Isto implica poñer as “lentes violetas” e poñer en marcha un proceso de revisión
de procedementos e rutinas institucionais que incorporen a igualdade como
requisito. Por exemplo, a preparación dos orzamentos, a formación do persoal
técnico ou a elaboración de cláusulas de contratación pública que se traduza nuns
orzamentos que teñan en conta como operan o roles de xénero na sociedade á
hora de distribuír ou incorporar recursos, ou nunhas normas de contratación
pública que busquen como combater a fenda salarial, o acoso sexual ou a
discriminación por razón de sexo, xénero ou orientación sexual. Se non
incorporamos esta perspectiva, os mecanismos administrativos ordinarios poden
ser ferramentas moi potentes para continuar reproducindo as desigualdades de
xénero.
Como base fundamental para erradicar o machismo das relacións, interpersoais, é
imprescindible incorporar a educación afectivo-sexual en toda a ensinanza
regrada, pois esta permanece invisibilizada no currículo educativo.
Do mesmo xeito, débense implementar políticas que teñan en conta esta
perspectiva tamén no ámbito laboral (discriminación, precariedade), urbanístico,
social, etc.
A loita contra a violencia machista ten que ser absolutamente prioritaria legal e
orzamentariamente, porque sen unha porcentaxe do orzamento dedicada a iso
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non hai compromiso.
Temos o reto de construír institucións que sexan quen de absorber o mellor da
cultura política propia do feminismo, porque é aí onde comprendemos que a
forma na que facemos as cousas cambia o resultado que obtemos. O feminismo é
a mirada que permite ver o mundo cos ollos de quen sempre quedou nas marxes e
dende institucións coma o Parlamento, isto tradúcese nun gran potencial de
2

175528

incorporar a toda a cidadanía na forma de facer política. O devir feminista de
institucións coma o Parlamento non é outra cousa que a democratización da
mirada coa que se fixo política ata agora.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª:
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a
1. Realizar unha declaración institucional en apoio á convocatoria de
emerxencia feminista do 20 de setembro.
2. Poñer en marcha un proceso de revisión de procedementos e rutinas
institucionais que incorporen a igualdade como requisito que finalice na
presentación dun estudo sobre a situación.
3. Implementar, en todos os ámbitos competenciais, políticas que teñan
como base e cuestión transversal o feminismo e a perspectiva de xénero.”

Santiago de Compostela, a 9 de setembro de 2019.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez
Estévez e Pancho Casal Vidal, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 09/09/2019 18:14:47
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David Rodríguez Estévez na data 09/09/2019 18:14:55
Francisco Casal Vidal na data 09/09/2019 18:15:03
Paula Vázquez Verao na data 09/09/2019 18:15:15
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No DOG do 27 de maio de 2019 aparecen publicados os convenios subscritos
pola Axencia Galega de Infraestruturas con concellos no primeiro cuadrimestre do anos
2019. Os concellos beneficiarios destes acordos son: Abegondo, Lousame, Carral,
Coirós, O Páramo, Vilalba, A Gudiña, Ourense, Beariz e Larouco.
As actuacións que se financian ao abeiro destes convenios son de mellora de
estradas, construción de sendas peonís, pavimentacións, mellora da contorna de igrexas,
etc. As contías van desde os 1.152.000 euros da posta en valor da Ponte Vella de
Ourense, os 681.711 da pavimentación da rúa Rosalía de Castro e construción de senda
peonil, os 650.000 euros da mellora da travesía da antiga LU 126 en Vilalba, os 448.463
da dotación de capa de rodadura do vial que vai de Porto Bravo a Tállara en Lousame
CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
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ata os 48.000 da pavimentación da rúa Carril no concello de Larouco. A contía total
destes convenios é de 2.394.636 euros.
Resulta difícil entender cal é o criterio que se segue para a sinatura destes
convenios para estas obras e con estes concellos, dada a diversidade de obras
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financiadas e o distintas características das entidades locais. O único elemento común
entre todos eles é estar gobernados polo PP no período en que se aprobaron os acordos.

Tendo en conta o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta
a seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a
1.

Presentar no parlamento un informe con todas os convenios asinados

pola Axencia Galega de Infraestruturas e concellos durante a presente lexislatura
especificando contías, conceptos, porcentaxe de financiamento da AGI e razóns que
xustifiquen a necesidade do convenio e a non concorrencia pública.
2.

Desbotar o sistema discrecional dos convenios e substuilo por

convocatorias en concorrencia pública aberta competitiva.”

Santiago de Compostela, 9 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
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada e deputados, Luís
Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e Pancho
Casal Vidal, a través do seu voceiro, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 1ª sobre a presenza de axentes de igualdade na
Administración Pública.
Exposición de motivos.
O alcol e a masificación de festivais, concertos e actividades lúdicas que
aglutinan a grandes cantidades de persoas en ocasións serven de pretexto para
que se produzan abusos e agresións sexuais durante os mesmos, feito que se
agrava xa que este tipo de eventos, a pesares de estar repletos de seguridade, non
contan con protocolos para evitar calquera tipo de agresión machista.
Os colectivos feministas, fartos de soportar e sufrir estas agresións machistas,
comezaron fai xa uns anos a establecer “Puntos Lila”, como espazos seguros para
as mulleres, espazos de información, atención, asesoramento, acompañamento e
denuncia ante as diversas formas de violencia machista.
Estas iniciativas teñen como obxectivos sensibilizar e lembrar á cidadanía que
nas festas e eventos a igualdade e o respecto deben estar sempre garantidos e
ofrecer información, acompañamento e primeira atención a calquera muller que
puidera vivir un episodio de violencia machista durante o evento en cuestión.
A coordinación destes “Puntos Lila”, xestionadas por persoas voluntarias, corre a
cargo, normalmente, do Centro de información ás Mulleres (CIM).
Os colectivos feministas reclaman axentes de igualdade nas institucións públicas,
entendendo que iniciativas municipais como as dos “Puntos Lila” quedan en
actividades dun so día e que, sen formación transversal en xénero estes espazos
son un parche para a igualdade real, polo que apostan por estender iniciativas
como estas a todos os ámbitos, contando con persoas profesionais, pois en
materia de igualdade, segundo refiren “non se parte de cero senón de menos 50”.
A figura de axente de igualdade tería como función deseñar, implementar e
avaliar calquera medida ou actuación de igualdade, recalcando que moitas veces,
nas institucións públicas, a pesares de ser obrigatoria a asistencia a estes cursos
de formación, ninguén vela por que se cumpra a normativa e o persoal
traballador público asista.
Dende a Secretaría Xeral de Igualdade aseguran que a Xunta financia axentes de
igualdade a través dos Centros de Información ás Mulleres e que a formación en
perspectiva de xénero é obrigatoria para todo o persoal que ocupa cargos
públicos.
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Empregados e empregadas do sistema educativo, sanitario, social, xudicial, e en
xeral, calquera persoa que ocupa cargos públicos, deben formarse, xa sexa de
xeito presencial ou a distancia, nesta materia, e para elo, non abonda con que nun
período de dez anos deban facer estes cursos, cunha duración igual ou superior a
vinte horas dos que ninguén vela polo seu cumprimento, polo que contar cunha
figura profesional como a de axente de igualdade, que ofreza atención,
información e formación especializada, é esencial.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª:
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a
1.
Levar a cabo todas as actuacións necesarias para que antes de que remate
este período de sesións, a figura de axente de igualdade teña presenza nas
institucións públicas, tal e como reclaman os colectivos feministas.
2.
Garantir a periodicidade e cumprimento real dos cursos formativos en
materia de igualdade, perspectiva de xénero e prevención da violencia machista
que se oferten dende a administración pública ao persoal.”
Santiago de Compostela, a 9 de setembro de 2019.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez
e Pancho Casal Vidal, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª, relativa ao saneamento e
rexeneración das rías galegas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. A comezos de setembro fixéronse públicos os datos

dunha auditoría

encargada por Augas de Galicia sobre o funcionamento das Estacións depuradoras de
augas residuais de xestión municipal. Das 119 EDAR auditadas, 69 teñen un
funcionamento regular ou deficiente, o que pon de manifesto unha situación moi
preocupante, que ten consecuencias graves para a calidade das augas das rías e dos ríos.
Nesta auditoría non aparecen avaliadas as estacións depuradoras xestionadas
directamente pola Xunta de Galicia, un total de 28. Moitas destas instalacións, como é o
caso da EDAR dos Praceres, teñen graves problemas de capacidade e funcionamento,
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con efectos moi negativos para unha ría clasificada como zona sensíbel pola UE.
Por outra parte, Augas de Galicia tamén fixo públicos os datos de vertidos
contaminantes nas rías galegas, que se cifran en 297. A estes hai que engadir outros 84
que están sendo investigados. Dos 297 vertidos contaminantes, 74 están na ría de
Arousa, a máis grande a de maior produción pesqueira, acuícola e marisqueira. A seguir
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figuran a ría de Muros-Noia con 47 puntos de vertido, Ferrol con 32 e Pontevedra con
28.
2. Malia a importancia económica, ecolóxica e social das rías galegas, non
existen estudos oficiais, encargados pola Xunta de Galiza, que analicen o estado das rías
avaliando aspectos como a calidade das augas, a contaminación, a produtividade, o
emprego, a diversidade de usos, etc.
Até o momento só se coñece un estudo sobre a ría de Arousa, realizado pola
Universidade de Vigo con financiamento das confrarías e do Consello Regulador do
Mexillón. Ademais do estudo da contaminación por chumbo do reló, o informe fai una
análise das consecuencias dos vertidos de augas residuais sobre a calidade das augas e
sobre a cantidade e a calidade do marisco e constata entre outros os seguintes
problemas:
-Vertidos contaminantes de augas depuradas e non depuradas.
-Importantes deficiencias da rede de saneamento.
-Insuficiente ou inexistente tratamento terciario nas EDAR (mesmo nas de
tecnoloxía máis avanzada como a de Cambados).
Tamén se analiza a mortandade de marisco como consecuencia da baixada da
salinidade nos lombos do Ulla e a necesidade de regular os efectos do desaugamento
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dos encoros establecendo protocolos de actuación.
3. Os datos achegados polo sector pesqueiro e marisqueiro a partir dun estudo
realizado pola Universidade de Vigo tamén alertan da grave perda de produtividade e do
emprego nas rías, como consecuencia de factores coma contaminación, do cambio
climático e dos cambios normativos impostos desde a UE.
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4. A Xunta de Galiza ten competencias en materia de saneamento e depuración
das augas, establecidas na Lei de Augas de 2010 e na normativa que a desenvolve.
Entre outras obrigas, figura a aprobación do Plan Xeral de Saneamento e dos Plans
Locais de Saneamento, previstos tanto na Lei de Augas como no Regulamento de
planificación en materia de augas.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a:
1.

Encargar una auditoría sobre as EDAR de xestión autonómica e enviar

os resultados ao parlamento. A partir deste estudo, desenvolver un Plan de mellora das
estacións depuradoras xestionadas por Augas de Galicia.
2.

Encargar unha investigación independente sobre os investimentos

realizados nas estacións depuradoras avaliando a idoneidade dos proxectos en canto a
capacidade, tecnoloxía e emprazamento, así como os problemas de funcionamento e as
deficiencias de xestión.
3.

Licitar, no prazo máximo de 6 meses, o contrato do Plan Xeral de

Saneamento e realizar os estudos necesarios para a elaboración dos Plans Locais de
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Saneamento.
4.

Encargar aos sistema universitario galego un Estudo interdisciplinar

sobre a situación das rías galegas que inclúa a análise da contaminación por vertidos
urbanos e industriais, os posíbeis efectos do cambio climático, as causas da perda de
produtividade, o impacto das medidas impostas pola UE no marisqueo, pesca de baixura
3
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e acuicultura (e alternativas), os efectos de todos estes factores no emprego e na
xeración de riqueza. A partir deste estudo, encargar un Plan Integral para a rexeneración
e o aproveitamento dos recursos naturais, produtivos, turísticos e de lecer das rías
galegas.”

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019

Asdo.: Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través dos seus deputados e Luís Villares
Naveira, Paula Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal e Davide Rodríguez
Estévez, a través do seu voceiro, e ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 2ª sobre a supresión do peaxe da AG-57.
Exposición de motivos.
A estas alturas e despois de tantos anos de loita, mobilizacións e de propostas
feitas aos diferentes gobernos da Xunta de Galicia, a realidade é que a día de
hoxe a Comarca do Val Miñor, e particularmente o concello de Gondomar, en
materia de mobilidade está peor que hai 40 anos. O goberno galego segue
ignorando que se trata unha Comarca con máis de 50 mil habitantes permanentes
que triplica súa poboación no verán.
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En canto á mobilidade, o Val Miñor leva anos perdendo servizos e sendo
esquecido nesta materia polas diferentes Administracións. Habería que
remontarse a decembro do 1968 cando a supresión do tranvía que nos
comunicaba con Vigo e entre nós. Anos despois coa implantación de liñas
regulares de buses a cousa non foi a mellor, e xa nos 80 a comarca comeza a
perder liñas e rutas que os comunicaban con Tui, O Rosal ou dende Vigo por
Vincios coa Ramallosa, até hoxe que o chamado “Plan de Transporte de Galicia”
que está tramitando o Goberno Galego acaba co pouco que existía. Por non
comunicar, non comunica coa Universidade de Vigo ou co Hospital do Meixoeiro
que tamén é de referencia para Gondomar, etc.
Polo medio aconteceu a construción da Autoestrada do Val Miñor (AG57, de
peaxe) inaugurada no ano 1999 que arrasou cunha comarca á que non lle dá
servizo, e que deixou unha pegada de destrución ambiental e de servizos que
nunca foron reparados que aínda está na memoria dos miñoráns, por non falar da
fenda ou división física de barrios, parroquias, concellos, etc.....e todo para
morrer en Baiona despois de 22,6 km de desfeita. Efectivamente, o obxectivo era
outro: a especulación co territorio e, obviamente, o propio negocio da súa
construción.
En 2010 o primeiro goberno na Xunta de Feijoo decide suspender o proxecto de
ensanche da PO 340: carril bici, paseo para peóns, rotondas de acceso aos barrios
e centros escolares, etc. que tiña en marcha o goberno bipartito PSOE-BNG, e
pretendeu vendernos como carril bici o que non foi máis que unha carrieira
1
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pintada de marrón a ámbalas dúas beiras da estrada da devandita estrada, e para
iso achicaron os carrís de rodamento e gastaron máis 500 mil euros de cartos
públicos. O resultado foi unha autentica “ratoneira” para os ciclistas e peóns.
En outubro 2016 a Xunta sacou a información pública unha nova ocorrencia, que
agora definen como senda mixta: carril bici/paseo para peóns, dunha lonxitude
4km de lonxitude, 2,74 m de ancho y un orzamento de 1,2 millóns de euros, que
a día de hoxe xa sabemos que se superou. As obras foron adxudicadas en abril de
2017 co anuncio feito por parte da Xunta de estar rematadas en outubro dese
mesmo ano. Un ano despois as obras están sen rematar, e o que é peor os
potenciais usuarios/as ignoramos cal vai ser a súa función. Imos poder camiñar
polo mesmo peóns xunto con bicis?. Un único carril de pouco menos de 1,50m
de ancho vai servir para camiñar e ir en bici nas dúas direccións?. Que vai pasar
cos postes de alumeado público ou postes de media tensión que hoxe ocupan
literalmente o carril?. Porque nuns sitios hai varandas de protección e noutros
non, ou porque uns propietarios foron expropiados e outros non? Porque non se
lle deu protección ao Cruceiro de Mañufe (Lugar do Acordo) toda vez que se
trata dun elemento patrimonial e simbólico de grande importancia?. Como se lle
pode botar a culpa do atraso as empresas de telefonía ou eléctricas cando estamos
falando dun proxecto sacado a información pública en 2016? Cando van rematar
as obras?
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Unha vez máis estamos diante dunhas obras pensadas sen obxectivos concretos,
na liña xeral dun goberno falto de ideas, onde manda o desleixo e que por riba
non quere escoitar á sociedade, pois todo isto que agora pasa co chamado carril
bici, co Plan de Transporte, ou antes coa AG-57, a nada que atenderan as
propostas veciñais, o resultado tería sido radicalmente diferente.
Dentro dunha estratexia de Plan de mobilidade sostible para o Val Miñor a
supresión da peaxe da AG57, para que funcione como vía de circunvalación e
comunicación interna das vilas do Val Miñor é unha esixencia de xustiza social e
territorial coa veciñanza miñorá, dunha banda pola creba territorial que en vilas,
lugares e parroquias supuxo esta infraestrutura, e doutra porque permite reducir o
tránsito nas diferentes localidades, coa redución de ruídos, emisións de CO2
preto das casas e correlativa idoneidade para a promoción do tránsito de
bicicletas.
Finalmente, esta liberación de peaxe supón rematar cunha inxusta discriminación
da veciñanza miñorá con relación ás comarcas do Salnés ou o Barbanza, que
teñen infraestruturas da mesma natureza xurídica, pero cunha peaxe asumida pola
2
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Xunta de Galicia, sen que existan diferenzas entre unha e outra situación que
xustifiquen o trato diferenciado.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á suprimir a peaxe da AG-57
para que funcione como vía de circunvalación e comunicación interna das vilas
do Val Miñor”.
Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal e
Davide Rodríguez Estévez, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Francisco Casal Vidal na data 10/09/2019 12:03:58
David Rodríguez Estévez na data 10/09/2019 12:04:03
Paula Vázquez Verao na data 10/09/2019 12:04:11
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada e deputados Luís
Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal e Davide
Rodríguez Estévez, a través do seu voceiro e ao abeiro do artigo 160 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de
lei para o seu debate na Comisión 2ª.
Exposición de motivos
A estas alturas e despois de tantos anos de loita, mobilizacións e de propostas
feitas aos diferentes gobernos da Xunta de Galicia, a realidade é que a día de
hoxe a Comarca do Val Miñor, e particularmente o concello de Gondomar, en
materia de mobilidade está peor que hai 40 anos. No goberno galego seguen
ignorando que se trata unha comarca con máis de 50 mil habitantes permanentes
que triplica súa poboación no verán.

En canto á mobilidade, o Val Miñor leva anos perdendo servizos e sendo
esquecido nesta materia polas diferentes Administracións. Habería que se
remontar a decembro de 1968 cando se suprimía o tranvía que nos comunicaba
con Vigo e entre nós. Anos despois coa implantación de liñas regulares de buses
a cousa non foi a mellor, e xa nos 80 a comarca comeza a perder liñas e rutas que
os comunicaban con Tui, O Rosal, ou dende Vigo por Vincios coa Ramallosa, até
hoxe que o chamado “Plan de Transporte de Galicia” que está a tramitar o
goberno galego acaba co pouco que existía. Por non comunicar, non comunica
coa Universidade de Vigo ou co Hospital do Meixoeiro que tamén é de referencia
para Gondomar, etc.
Polo medio aconteceu a construción da Autoestrada do Val Miñor (AG57, de
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peaxe) inaugurada no ano 1999 que arrasou cunha Comarca á que non lle dá
servizo, e que deixou unha pegada de destrución ambiental e de servizos que
nunca foron reparados que aínda está na memoria dos miñoráns, por non falar da
fenda ou división física de barrios, parroquias, concellos, etc.....e todo para
morrer en Baiona despois de 22,6 quilómetros de desfeita. Efectivamente, o
1
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obxectivo era outro: a especulación co territorio e, obviamente, o propio negocio
da súa construción.

No 2010 o primeiro goberno na Xunta de Feijoo decide suspender o proxecto de
ensanche da PO 340: carril bici, paseo para peóns, rotondas de acceso aos barrios
e centros escolares, etc. que tiña en marcha o goberno bipartito PSOE-BNG, e
pretendeu vendernos como carril bici o que non foi máis que un carreiro pintado
de marrón a ámbalas dúas beiras da estrada da devandita estrada, e para iso
achicaron os carrís de rodamento e gastaron máis 500 mil euros de cartos
públicos. O resultado foi unha autentica “ratoneira” para os ciclistas e peóns.

En outubro 2016 a Xunta sacou a información pública unha nova ocorrencia, que
agora definen como senda mixta: carril bici/paseo para peóns, dunha lonxitude 4
quilómetros de lonxitude, 2’74 m de ancho e un orzamento de 1,2 millóns de
euros que a día de hoxe sabemos que xa se superou. As obras foron adxudicadas
en abril do 2017 co anuncio feito por parte da Xunta de rematarse en outubro
dese mesmo ano. Un ano despois as obras están sen rematar, e o que é peor os
potenciais usuarios/as ignoramos cal vai ser a súa función. Imos poder camiñar
polo mesmo peóns xunto con bicis?. Un único carril de pouco menos de 1,50m
de ancho vai servir para camiñar e ir en bici nas dúas direccións?. Que vai pasar
cos postes de alumeado público ou torres de media tensión que hoxe ocupan
literalmente o carril?. Porque nuns sitios hai varandas de protección e noutro non,
ou porque uns propietarios foron expropiados e outros non? Porque non se lle
deu protección ao Cruceiro de Mañufe (Lugar do Acordos) toda vez que se trata
dun elemento patrimonial e simbólico de grande importancia? Como se lle pode
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botar a culpa do atraso as empresas de telefonía ou eléctricas cando estamos
falando dun proxecto sacado a información pública en 2016? Cando van rematar
as obras?
En resumo, o que hoxe cuestionamos como unha obra de escasa utilidade no
mellor dos casos, é que a Xunta anunciase e “venda” unha SENDA MIXTA
PARA BICIS E PEÓNS que resulta difícil compresión, no canto de presentar un
2
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proxecto de mobilidade serio para toda a comarca atendendo a criterios de
utilidade pública.

Por todo o exposto, o Grupo parlamentario Mixto presenta a seguinte proposición
de lei para o seu debate na Comisión 2ª:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á:
“Executar a construción do carril bici e as beirarrúas na estrada PO340 con
anchos suficientes e homoxéneos en todo o trazado, aptos para a coexistencia real
co tráfico peonil, sen torres, postes, nin outros obstáculos para a súa circulación,
e con rotondas de acceso aos barrios e centros escolares polos que discorre”.

Santiago de Compostela, a 10/9/19.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal e
Davide Rodríguez Estévez, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 10/09/2019 12:40:57
David Rodríguez Estévez na data 10/09/2019 12:41:02
Paula Vázquez Verao na data 10/09/2019 12:41:09
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Francisco Casal Vidal na data 10/09/2019 12:41:20
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada e deputados, Luís
Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e Pancho
Casal Vidal, a través do seu voceiro, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 2ª
Exposición de motivos.
A estas alturas e despois de tantos anos de loita, mobilizacións e de propostas
feitas aos diferentes gobernos da Xunta de Galicia, a realidade é que a día de
hoxe a Comarca do Val Miñor, e particularmente o Concello de Gondomar, en
materia de mobilidade está peor que hai 40 anos. No Goberno Galego seguen
ignorando que se trata unha comarca con máis de 50 mil habitantes permanentes
que triplica súa poboación no verán.
No que respecta á mobilidade se refire, o Val Miñor leva anos perdendo servizos
e esquecido nesta materia polas diferentes Administracións. Hai que remontarse
ata o ano1968 cando se suprimiu o tranvía que comunicaba esta comarca con
Vigo e entre a veciñanza. Coa implantación de liñas regulares de buses a cousa
non mellorou e nos 80 a comarca comeza a perder liñas e rutas que comunicaban
Val Miñor con Tui, O Rosal; ou dende Vigo por Vincios coa Ramallosa, ata hoxe
que o “Plan de Transporte de Galicia” que tramita a Xunta acaba co que quedaba.
Por non comunicar, non comunica coa Universidade de Vigo ou co Hospital do
Meixoeiro que tamén é de referencia para Gondomar, etc.
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A a construción da Autoestrada do Val Miñor (AG57, de peaxe) inaugurada no
ano 1999 arrasou unha comarca á que non lle dá servizo, e que deixou unha
pegada de destrución ambiental e de servizos, que nunca foron reparados que
aínda está na memoria dos miñoráns, por non falar da fenda ou división física de
barrios, parroquias, concellos, etc.....e todo pra morrer en Baiona despois 22,6
quilómetros de desfeita. Efectivamente o obxectivo era outro: a especulación co
territorio e, obviamente, o propio negocio da súa construción.
No 2010 o primeiro goberno na Xunta de Feijoo decide suspender o proxecto de
ensanche da PO 340: carril bici, paseo para peóns, rotondas de acceso aos barrios
e centros escolares, etc., que tiña en marcha o goberno bipartito PSOE-BNG, e
pretendeu vender como carril bici o que non foi máis que un carreiro pintado de
marrón a ámbalas dúas beiras da estrada, encollendo os carrís de rodamento e no
que gastaron máis 500 mil euros de cartos públicos. O resultado foi unha
autentica “ratoneira” para os ciclistas e peóns.
1
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No 2016, outubro, a Xunta sacou a información pública unha nova ocorrencia,
que agora definen como senda mixta: carril bici/paseo para peóns, dunha
lonxitude 4 qm.de lonxitude, 2,74 m de ancho e un orzamento de máis de 1,2
millóns de euros. As obras adxudicadas en abril de 2017 anunciábanse que se ían
rematar no mes de outubro. Un ano despois as obras están sen rematar. Os
potenciais usuarios/as ignoran cal vai ser a súa función. Van poder camiñar polo
mesmo peóns xunto con bicis?. Un único carril de pouco menos de 1,50 m de
ancho vai servir para camiñar e ir en bici nas dúas direccións? Que vai pasar cos
postes de alumeado público ou torres de media tensión que hoxe ocupan
literalmente o carril? Por que nuns sitios hai varandas de protección e noutros
non?, ou porque uns propietarios foron expropiados e outros non? Porque non se
lle deu protección ao Cruceiro de Mañufe (Lugar do Acordos) toda vez que se
trata dun elemento patrimonial e simbólico de grande importancia? Como se lle
pode botar a culpa do atraso as empresas de telefonía ou eléctricas cando estamos
falando dun proxecto sacado a información pública no 2016? Cando van rematar
as obras?
Unha vez máis estamos diante dunhas obras pensadas sen obxectivos concretos,
na liña xeral dun goberno falto de ideas, onde manda o desleixo e que por riba
non quere escoitar á sociedade, pois todo isto que agora pasa co chamado carril
bici, co Plan de Transporte, ou antes coa AG57. A nada que atenderan as
propostas veciñais, o resultado tería sido radicalmente diferente.
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En resumo, o que hoxe cuestionamos como unha obra de escasa utilidade no
mellor dos casos, é que a Xunta anunciase e “venda” unha SENDA MIXTA
PARA BICIS E PEÓNS que resulta difícil compresión, no canto de presentar un
proxecto de mobilidade serio para toda a comarca atendendo a criterios de
utilidade pública.
Este Plan de mobilidade sostible para o Val Miñor como mínimo debería resolver
o transporte de viaxeiros por estrada; comunicar internamente Gondomar e o Val
Miñor e co exterior, suprimir a peaxe da AG57 para que funcione como vía de
circunvalación e comunicación interna das vilas do Val Miñor; construír o
demandado PASEO FLUVIAL pola beira do Río Miñor entre Gondomar-A
Ramallosa uníndoo cos paseos da costa, e obviamente, construír o carril bici e as
beirarrúas na estrada PO340 que sexa digno de tal nome. Así debe ser, por
sentido común, e porque o demanda a veciñanza do Val Miñor, promovendo o
transporte colectivo, o uso da bici e camiñar. É dicir, eliminar coches das estradas
e das vilas e reducir as emisións de CO2. Iso é o que a cidadanía do S. XXI
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agarda das Administracións Públicas.
Por todo o anterior, o Grupo parlamentario Mixto, presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a aprobar un Plan de
Mobilidade Sostible para o Val Miñor, que comprenda as seguintes actuacións:
1. Modificación do plan de transporte de viaxeiros por estrada, de xeito que
mellore a comunicación interna e as frecuencias dentro da comarca do Val
Miñor e externamente comunique a comarca en particular co CUVI e con
Tui e o Baixo Miño.
2. Supresión da peaxe da AG57 para que funcione como vía de
circunvalación e comunicación interna das vilas do Val Miñor.
3. Construción do paseo fluvial pola beira do Río Miñor entre Gondomar-A
Ramallosa uníndoo cos paseos da costa.
4. Construción do carril bici e as beirarrúas na estrada PO340.
5. Campaña de promoción do transporte colectivo, o uso da bicicleta e os
hábitos de transporte saudables e sostibles.
Santiago de Compostela a 10/9/2019.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez
e Pancho Casal Vidal, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Francisco Casal Vidal na data 10/09/2019 13:20:11
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David Rodríguez Estévez na data 10/09/2019 13:20:16
Paula Vázquez Verao na data 10/09/2019 13:20:24
Luis Villares Naveira na data 10/09/2019 13:20:34
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª, relativa á acción exterior da
Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Co Decreto de Acción Exterior aprobado en 2015 a Xunta de Galiza optou por
unha política exterior dependente, subordinada e pouco ambiciosa. O 1 de febreiro de
2018 o Consello da Xunta aprobou a Estratexia de Acción Exterior de Galicia, que
concreta o marco creado polo Decreto nun documento xeralista, sen prioridades claras,
sen liñas estratéxicas e sen medidas orzamentarias.
Na actualidade, a Xunta de Galiza carece dunha auténtica política de acción
exterior. Non hai coordinación efectiva ao máis alto nivel, como o demostra o feito de
que as competencias na materia teñan o rango de Dirección Xeral. De aí que en lugar
dunha acción coordinada e conxunta teñamos unha suma de accións desconectadas e
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illadas de cada departamento. O Consello de Acción Exterior, creado polo Decreto
368/2009, é un organismo pouco operativo, que nin sequera se reúne coa periodicidade
prevista. Tampouco existe desde a Xunta interese en coordinar e impulsar a acción
exterior das cidades e en cooperar coas universidades na súa proxección internacional.
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Por outra parte, cando se cumpriron 5 anos da entrada en vigor da Lei de
aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, non existe un balance nin
unha folla de rota a este respecto, e moitas das expectativas creadas pola Lei Paz
Andrade ficaron nunha declaración de boas intencións. Mentres en Galiza esta materia
segue a ser unha sinatura pendente, outras comunidades como Extremadura están a
facer os deberes e levan moita vantaxe ao respecto.
O pasado 18 de xullo o Consello da Xunta deu inicio á tramitación do
anteproxecto de Lei de Acción Exterior e Cooperación, que deberá fixar os obxectivos,
as prioridades e as liñas de actuación neste ámbito. A elaboración dunha norma destas
características debería ser obxecto dun amplo proceso de interlocución social e
institucional, coa participación de persoas expertas, universidades, centros de estudo e
análise, concellos, organizacións non gubernamentais de cooperación, e de todos os
sectores sociais, económicos e culturais que teñen intereses e presenza no exterior.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate na Comisión 1ª:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a:
1.

Elaborar no primeiro trimestre de 2020 un informe de seguimento dos
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dous primeiros anos da Estratexia Galega de Acción Exterior.
2.

Elaborar un informe de seguimento da Lei de aproveitamento do

portugués e de vínculos coa lusofonía, así como elaborar e aprobar, despois dun proceso
participativo, un Plan de fomento das relacións lingüísticas, culturais, académicas,
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económicas, urbanas e de cooperación cos países de lingua portuguesa. Como parte
deste proceso, crearase o Observatorio Galego da Lusofonía.
3.

Reactivar o Consello de Acción Exterior como órgano consultivo, de

seguimento e de impulso da acción exterior galega.
4.

Impulsar en coordinación coa EGAP, o IGADI e o sistema universitario

público galego a formación en cooperación e acción exterior.
5.

Colaborar coas cidades galegas na elaboración e desenvolvemento das

Bases de Acción Exterior (BAEX).
6.

Abrir un proceso participativo, en coordinación con todos os sectores

sociais, económicos e culturais e con todos os axentes institucionais, para a que a Lei de
acción exterior e cooperación teña carácter integrado e sexa froito do maior diálogo e
consenso posíbel.”

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 10/09/2019 13:58:54

María Montserrat Prado Cores na data 10/09/2019 13:59:03

Noa Presas Bergantiños na data 10/09/2019 13:59:11

Olalla Rodil Fernández na data 10/09/2019 13:59:19

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/09/2019 13:59:30
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Ana Pontón Mondelo na data 10/09/2019 13:59:38
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A fins de agosto do ano en curso, diferentes medios de comunicación escrita
fixéronse eco por primeira vez do malestar dos veciños de Sobrado dos Monxes debido
ás irregularidades no transporte, almacenamento e distribución de lodos de diferente
procedencia así coma de partidas de produtos que pasan por seren fertilizantes pero que
non cumpren con ningunha normativa legal.
Estes depósitos, moitos deles camuflados no entorno e dificilmente visibles,
espallados polos montes dese concello non cumpren coas mínimas condicións esixidas e
son utilizados coma almacenamento antes de ser repartido o seu contido coma suposto
fertilizante entre algúns labregos, queremos supoñer ignorantes do perigo que entraña o
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seu uso.
Esta situación arrástrase no tempo desde hai xa anos constituíndo un grave
perigo para o medioambiente e para a saúde alimentaria e humana.
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Estes depósitos e estas prácticas danse a escasa distancia dos nacementos dos
ríos Mandeo e Tambre, sendo o perigo maior cando as chuvias son copiosas en que as
balsas rebosan e flúen ladeiras e regatos abaixo buscando o río principal.
É de destacar que toda esta serra, chamada Montes do Bocelo, é un espazo
estratéxico para o futuro pola acumulación de acuíferos, por estar elevada e por tanto
potencialmente fornecedora de auga potable ós concellos das súas estribacións ( Melide,
Boimorto, Vilasantar, Curtis, Guitiriz...)
O uso agrícola deste falso fertilizante supón ademais unha ameaza para o bo
nome e calidade dos produtos agrogandeiros da zona e un risco futuro nas axudas
agroambientais e da PAC polo alto contido en metais pesados que permanecen moito
tempo nos solos.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento de Galiza insta á Xunta a.
--Proceder á busca, selado e posterior eliminación das balsas clandestinas.
--Transportar os lodos e materiais contidos nas mesmas a unha empresa xestora
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para o seu tratamento.
-- Efectuar as analíticas pertinentes dos solos que estiveron recibindo eses lodos
coma fertilizantes para saber o seu estado en canto a metais pesados e outras substancias
perigosas posibles.
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-- Efectuar as inspeccións debidas á empresa responsable destes lodos, busca-la
trazabilidade dos mesmos e contrastar con analíticas o tratamento que se lles deu antes
de apareceren nas xa citadas balsas.
--Comprobar se os lodos almacenados estaban tratados correctamente e se para
o seu uso coma fertilizante se seguiron as pautas e protocolos que marca a lei.”

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/09/2019 17:16:13

María Montserrat Prado Cores na data 10/09/2019 17:16:22
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Noa Presas Bergantiños na data 10/09/2019 17:16:29

Olalla Rodil Fernández na data 10/09/2019 17:16:36
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Ana Pontón Mondelo na data 10/09/2019 17:16:43
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e
Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 4ª,
relativa á situación na que se atopan as obras que se están realizando no IES Illa
de Tambo no concello de Marín.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
@s profesionais que traballan no centro de ensino IES Illa de Tambo ao
incorporarse a principios de setembro ao traballo, despois do período vacacional
atopáronse coa sorpresa de que as obras que se tiñan que ter realizado no centro
non están rematadas e pode estar en risco o inicio do curso escolar.
O IES Illa de Tambo é o centro de referencia da vila de Marín que ofrece
cursos para ensinanza da ESO e bacharelato e conta con arredor de 600
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alunm@s.
O pasado 10 de maio, a Conselleira de Educación e Ordenación
Universitaria licitou unhas obras de rehabilitación integral do centro que
consisten en melloras na eficiencia enerxética, renovación dunha sala de caldeira
de biomasa, illamento da fachada, cuberta do ximnasio e substitución de fiestras.
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A adxudicación da reforma do instituto foi anunciada o 9 de xullo e que
comezarían as obras nos vindeiros días. Mais a realidade é que non comezaron
até o día 20 de agosto, dándose a situación de que a primeiros de setembro, nas
probas de avaliación, había aulas ou o salón de actos que estaban inaccesíbeis por
ditas obras.
O día 5 de setembro, a conselleira de educación, Carme Pomar, visitaba as
obras do instituto e anunciaba que o mais molesto estaba rematado e o centro xa
podía funcionar con normalidade.
Mais a normalidade non é tal, xa que este luns día 9, o persoal do centro
tiña que colocar unha mesa na beirarrúa para poder xestionar as matrículas do
alumnado, xa que no venres ás 14:30 eran avisados que non poderían acceder ao
centro pola manipulación de amianto.
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
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curso escolar para @s 600 alumn@s do IES Illa de Tambo, 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.
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Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego presenta a seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 4ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a tomar todas as
medidas precisas para que a falta de planificación na realización das obras do IES
Illa de Tambo, non signifique ningún prexuízo para a comunidade educativa, e
garanta o inicio do curso escolar con normalidade @s 600 alumn@s do mesmo.”

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Parlamento de Galiza
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María Montserrat Prado Cores na data 10/09/2019 17:40:42

Xosé Luis Bará Torres na data 10/09/2019 17:40:50

Noa Presas Bergantiños na data 10/09/2019 17:40:56

Olalla Rodil Fernández na data 10/09/2019 17:41:05

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/09/2019 17:41:12
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Ana Pontón Mondelo na data 10/09/2019 17:41:20
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada e deputados, Luís
Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e Pancho
Casal Vidal, a través do seu voceiro, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 4ª.
Expositivo.
Os ámbitos da cultura e da creación son dimensións de gran relevancia para a
consecución da equidade social.
As aportacións das mulleres e a súa influencia na sociedade ocultouse e non se
recolleu ao longo da historia debido ao androcentrismo imperante, polo que o
déficit na visibilidade social das mulleres é evidente, tanto na vida económica
como social, cultural e política. A presenza das mulleres nestes ámbitos non se
corresponde coa súa dimensión demográfica.
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O campo da cultura é, por unha banda, aquel no que se manifesta a verdadeira
condición humana de expresarse, comunicarse e sentir, e polo tanto, excluír
completa ou parcialmente ás mulleres neste ámbito significa limitalas na súa
propia condición de seres humanos. Por outra banda, o marco da produción
cultural é aquel no que se manifesta a capacidade proxectiva de imaxinar futuros.
O espazo da produción simbólica é o que determina a fronteira de posibilidades
de porvires posibles. As novas gramáticas, o crisol dos novos valores xestanse na
innovación e a creatividade artística, nos relatos literarios, nas ficcións
audiovisuais, nos discursos, nos espazos arquitectónicos, no deseño de obxectos e
nas estéticas musicais e, en consecuencia, quen ten as capacidades e habilidades
para participar no campo cultural define o marco dos valores compartidos, dos
anhelos colectivos e dos obxectivos a acadar.
A hexemonía patriarcal que se observa actualmente neste ámbito conséguese a
través do control dos axentes culturais, entre os que destacan, polo seu impacto
social os medios de comunicación, a industria cinematográfica e musical e outros
axentes socializadores que se empregan como ferramentas de hexemonización
tales como a relixión, a educación (mediante o establecemento dun currículo que
favorece a aprendizaxe daquelas materias máis afíns á ideoloxía patriarcal e que
omite todas as aportacións das mulleres), a arte e os medios de consumo
potenciados pola publicidade.
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A política debe perseguir a satisfacción dos dereitos culturais de toda a cidadanía,
e non so da metade. A cultura debe ser unha estratexia clave ao servizo da
cidadanía, nomeadamente das mulleres, para ser e para estar.
As políticas culturais e de participación que se leven a cabo en todas as
administracións públicas deben adoptar estratexias e medidas que fomenten a
participación das mulleres de xeito directo ou indirecto en todas as fases do
proceso cultural, non so porque exista unha lexislación de obrigado cumprimento
senón porque é socialmente xusto, economicamente eficiente, emocionalmente
intelixente e porque só deste xeito se acadaría a plena cidadanía cultural das
mulleres.
Na actualidade, a maioría do alumnado das Escolas de Arte e das facultades de
Belas Artes son mulleres, polo que o lóxico sería presupoñer que as artistas
acceden ao ámbito profesional e se manteñen nel coa mesma facilidade que os
homes, mais isto non é así e a participación das mulleres no ámbito profesional e
nas exposicións segue a ser escasa e a repercusión mediática das súas obras e
propostas artísticas, menor. Inda na actualidade, existe pouca conciencia sobre a
inxustiza da discriminación de xénero neste ámbito, estando tan afeitas
socialmente a esa situación que moitas veces nin se repara en que a presenza de
mulleres creadoras nos eventos culturais e artísticos é moi inferior á dos homes.
A maioría das mulleres artistas seguen buscando o seu lugar, discriminadas,
subestimadas e peor remuneradas, nun sistema cultural no que os homes ocupan
a maior parte dos verdadeiros postos de poder.
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En Galicia, en 2015 publicouse un estudo sobre creadoras galegas no período
entre 1990 e 2013, titulado “Arte + mulleres”, dirixido pola historiadora da arte
María Luisa Sobrino Manzanares, que indicaba que a pesares da transformación
do panorama artístico galego que se acadou nesas dúas décadas, xunto coa
difusión do feminismo no eido cultural, e de diversas iniciativas artísticas
feministas que combateron a discriminación sexista na arte, non se produciu un
impacto significativo na visibilidade do traballo das mulleres artistas con
respecto a épocas pasadas moito máis escuras, senón que persiste unha situación
moi desfavorable para elas. Tamén se observa como a súa presenza foi
diminuíndo paulatinamente dende a década dos 90 ata agora.
En relación a isto, a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade
efectiva de mulleres e homes, non se cumpre en boa parte do ámbito artístico
(museos, galerías, festivais de música, etc.). As institucións, públicas e privadas,
deben facerse responsables e usar a súa influencia na loita pola igualdade.

175562

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario Mixto presenta a seguinte Proposición
non de lei para o seu debate na Comisión 4ª:
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a:
1) Cumprir e facer cumprir a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a
igualdade efectiva de mulleres e homes, no relativo ao ámbito artístico.
2) Fomentar iniciativas artísticas que promovan a visibilización das mulleres
no ámbito cultural e artístico.
3) Promover de xeito efectivo a presenza equilibrada de mulleres e homes na
oferta artística e cultural pública, rexeitando programacións que non teñan
a paridade como criterio destacado.
Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019.
Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez
e Pancho Casal Vidal, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 10/09/2019 18:00:52
David Rodríguez Estévez na data 10/09/2019 18:00:56
Luis Villares Naveira na data 10/09/2019 18:01:03
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Francisco Casal Vidal na data 10/09/2019 18:01:26
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar Grupo Común da Esquerda, a iniciativa das súas
deputadas Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de
lei para o seu debate na Comisión 4.ª, relativa ao enorme custo que ten para as
familias o inicio do curso escolar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nun sistema educativo verdadeiramente universal e gratuíto comezar o curso non
debería ser motivo de preocupación para as familias. Sen embargo, os recortes en
bolsas escolares, así como os copagos educativos en servizos de comedor e libros
de texto supoñen un importante desembolso económico para moitas familias:
libros, material, uniformes, actividades, etc.
A ausencia de datos oficias consultamos os datos xornalísticos que indicaban que
o pasado ano a media fora duns 800 euros por familia, unha factura demasiado
elevada.

Ante esta situación, o Grupo Común da Esquerda presenta a seguinte Proposición
non de lei:
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O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1. Presentar un informe, antes do remate de ano, sobre o custo que asumen as
familias galegas en todos os niveis educativos.
2. Avanzar en novos materiais educativos de xeito que vaian máis alá dos libros
de texto tradicionais.
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3. Coñecido o custe real do inicio de curso, aumentar as bolsas educativas e
axudas de material escolar de xeito que a súa contía se adecúe ás necesidades
reais do alumnado.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Vicevoceira e deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 10/09/2019 19:11:39
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 10/09/2019 19:11:54
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar Grupo Común da Esquerda a iniciativa das súas deputadas
Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 4.ª, relativa á cobertura de baixas no inicio do curso
escolar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un ano máis o inicio do curso escolar en Galicia vese salpicado polos
incumprimentos da Xunta de Galicia. Incumprimentos no tocante a
infraestruturas, con obras sen rematar, unidades pechadas, menos docentes, en
definitiva, recortes. Recortes, por suposto, na calidade da educación que reciben
as nenas e nenos de Galicia que, este ano, terán que agardar para que as prazas de
mestres baleiras sexan cubertas.
Este ano, non se fará o chamamento do persoal para cubrir as baixas de persoal
ata o día 10 de setembro, é dicir, apenas un día antes de iniciado, o que implica
que o novo profesorado non terá tempo algún para a preparación do curso, nin
para coñecer as necesidades do alumnado. nin para coordinarse co resto de cadro
de persoal.
O sentido común di que eses chamamentos xa se deberían estar a producir, sobre
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todo nos casos de interinidades para todo o curso escolar que a día de hoxe a
administración xa sabe que existen. Deste xeito o profesorado podería
incorporarse canto antes aos centros e participar xa nas tarefas de organización
pedagóxica previas ao comezo das actividades lectivas. Ao respecto das
substitucións, comezar canto antes evitaría que, como sucede curso tras curso, se
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tarden varios días en cubrir substitución, provocando que o alumnado non teña ao
persoal docente que require e que se sobrecargue ao resto do equipo educativo.
Por estes motivos o Grupo Parlamentar Grupo Común da Esquerda presenta a
seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a comprometer a cobertura de
baixas, para os vindeiros cursos, en canto a Xunta coñeza as prazas dispoñibles e
garantindo que sexa, como moi tarde, na primeira semana de setembro, de xeito
que se garanta o mellor funcionamento no inicio do curso escolar.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Vicevoceira e deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:
Luca Chao Pérez na data 10/09/2019 19:52:23
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 10/09/2019 19:52:38
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar Grupo Común da Esqueda, a iniciativa das súas
deputadas Luca Chao Pérez e Paula Quinteiro Araújo, ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 6.ª, sobre o futuro de Vulcano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai anos que o estaleiro Vulcano pasa por dificultades sen que o goberno galego
fora quen de poñer solucións sobre a mesa. Todo o contrario. Finalmente,
Vulcano presentou a solicitude de liquidación no Xulgado do Mercantil número 3
da cidade de Vigo. Un anuncio feito trala entrega do último barco, tras varios
meses de atraso sobre a data fixada inicialmente.
A situación de debilidade e incerteza non é nova. De feito, o cadro de persoal
leva case 5 anos e medio sometido a expedientes de regulación temporal de
emprego, debido á escasísima carga de traballo, e houbo meses nos que
permaneceron sen cobrar.
Deste xeito, o goberno galego era perfectamente coñecedor da situación que se
vivía na empresa. Tanto foi así que o director do Igape, Juan Cividanes hai
aproximadamente dez meses animou aos representantes dos traballadores a non
asinar o ERE senón encamiñarse a unha liquidación controlada da empresa que
permitira que un novo inversor se fixera cargo da industria. Inversor que o propio
goberno se comprometía a buscar. Porén, dez meses despois, precisamente en
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pleno proceso de liquidación, o goberno di que o inversor que prevía non está
pasando por un bo momento, desaparece e abandona aos 69 traballadores que
estaban actualmente na empresa á súa sorte.
Así o denuncia o comité de empresa, que lamenta que se deixe caer o estaleiro
sen facer nada.
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Cómpre sinalar que o definitivo peche de Vulcano, que ata hai ben pouco era o
segundo estaleiro máis grande do estado, sería un durísimo golpe ao sector naval
galego, un sector estratéxico da nosa economía, que perdería unha importante
capacidade produtiva.
Sobre isto, ademais, a sospeita de posibles intereses especulativos nos terreos que
hoxe ocupa.
É fundamental que a Xunta tome partido e evite que desapareza unha peza
fundamental do tecido industrial galego. As administracións deben tomar
medidas para garantir que o uso futuro dos terreos continúen destinándose a
actividade industrial naval e a xeración de postos de traballo.

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda presenta
a seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento Galego insta á Xunta de Galicia a:
1. Buscar activamente un inversor que garanta a actividade naval e os postos de
traballo no estaleiro.
2. Constituír de forma urxente a mesa sectorial do naval cos estaleiros, industria
auxiliar e sindicatos para abordar unha política conxunta para o sector.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019.
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Asdo.: Luca Chao Pérez
Paula Quinteiro Araújo
Vicevoceira e deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda
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Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 10/09/2019 20:31:03
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Paula Quinteiro Araújo na data 10/09/2019 20:31:14
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda, a iniciativa das súas
deputadas Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de
lei para o seu debate na Comisión 4.ª, relativa ás obras pendentes de rematar
ao inicio do curso escolar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un ano máis o inicio do curso escolar en Galicia vese salpicado polos
incumprimentos da Xunta de Galicia. Incumprimentos no tocante a
infraestruturas, con obras sen rematar, unidades pechadas, menos docentes, en
definitiva, recortes. Recortes, por suposto, na calidade da educación que reciben
as nenas e nenos de Galicia.
No que se refire ás infraestruturas comezamos un curso máis con obras sen
rematar pola mala planificación da consellería que pretende que miles de nenas e
nenos entren en aulas nas que non foron quen de rematar as obras.
Especialmente preocupante resulta o caso do Colexio de Ensinanza Infantil e
Primaria (Ceip) de Cervo, onde as familias rexeitan levar os nenos á escola
despois de que a Consellería de Educación non lles ofrecese unha solución ás
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obras de rehabilitación do centro educativo, que comezaron a mediados do
pasado mes de xullo e que distan de estar rematadas.
En Cervo, un total de 112 persoas -o centro educativo ten arredor de 130
alumnos– asinaron un escrito enviado o 10 de setembro á Consellería de
Educación para esixir alternativas ante o retraso das actuacións.
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Entre os problemas denunciados está limpar e equipar as aulas dispoñibles
mentres continúan as obras noutras o que podería provocar problemas ao
alumnado con asma. Ademais as aulas de quinto e sexto curso teñen pendente
moito material dixital que precisan para o funcionamento normal.
Por outra banda a cociña está inutilizable, polo que no comedor vaise servir
cátering e espazos como o patio infantil terán que illarse mediante valos.
Tampouco están habilitados os cuartos para profesorado e persoal.
Algo semellante acontece no Ceip nº 1 de Foz, onde o atraso nas obras non
permitirá utilizar un dos dous edificios do centro educativo ao inicio do curso.
Obras que en moitos centros, segundo as propias declaracións da conselleira,
precisarán dúas ou tres semanas.
Ante esta situación, o Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda presenta
a seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1. Rematar as obras no menor prazo posible.
2. Comprometerse á realización das obras necesarias fóra do horario lectivo.
3. Garantir que as obras de mellora nos centros escolares se celebren no período
estival non lectivo.
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Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
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Vicevoceira e deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 11/09/2019 16:23:31

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROYBMptSMHa0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 11/09/2019 16:23:45
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei 5/2016 sobre o patrimonio Cultural de Galiza ten como finalidade,
protexer, conservar e difundir un legado que o tempo irá acrecentando para transmitilo
ao futuro, e establece dúas categorías de bens protexidos, os declarados ben de interese
cultural e os catalogados. Esta lei, particularmente no artigo 3, insta a colaboración
entre administracións, reflexando no punto 2 deste mesmo artigo que “As entidades que
integran a Administración local, en relación cos bens do patrimonio cultural de Galicia
que se localicen no seu ámbito territorial, teñen as obrigas de:
a) Protexer, difundir e fomentar o seu valor cultural.
b) Adoptar, en casos de emerxencia, as medidas cautelares necesarias
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para salvagardar os bens que viren a súa integridade ou valor ameazados.
c) Comunicarlle á Xunta de Galicia calquera ameaza, perturbación ou
dano do valor cultural que tales bens sufran.
d) Exercer, así mesmo, as demais funcións que teñan expresamente
atribuídas en virtude desta lei. “
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

Ademais esta mesma lei no seu artigo 32 reflicte o deber de conservación, que
recae na propiedade do ben “As persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias e, en
xeral, as titulares de dereitos reais sobre bens protexidos integrantes do patrimonio
cultural de Galicia están obrigadas a conservalos, mantelos e custodialos debidamente
e a evitar a súa perda, destrución ou deterioración” e no artigo 37 o deber de
comunicación “1. As persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias e, en xeral, as
titulares de dereitos reais sobre bens declarados de interese cultural ou catalogados
están obrigadas a comunicarlle á consellaría competente en materia de patrimonio
cultural calquera dano ou prexuízo que sufrisen e que afecte de forma significativa o
seu valor cultural. 2. O deber de comunicación establecido neste artigo
corresponderalles tamén aos concellos no territorio dos cales se encontren os bens no
momento en que teñan constancia de tal estado.”
Para atender as diferentes realidades dos bens catalogados, a lei desenvolve
diferentes niveis de protección no seu artigo 41. Os cales pasamos a citar a
continuación:
Niveis de protección
Nos bens integrantes do patrimonio arquitectónico ou industrial, o diferente
alcance da protección, derivada da relevancia do seu valor cultural e do seu estado de
conservación, pode clasificarse nos seguintes niveis:

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROCuwHhrBLK5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

a) Protección integral: conservación íntegra dos bens e de todos os seus
elementos e compoñentes nun estado o máis próximo posible ao orixinal desde a
perspectiva de todos os valores culturais que conforman o interese do ben, respectando a
súa evolución, transformacións e contribucións ao longo do tempo.
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b) Protección estrutural: conservación dos elementos máis significativos e
relevantes dos bens, así como daqueles que resulten máis característicos
tipoloxicamente ou que sexan obxecto dunha concreta apreciación cultural.
c) Protección ambiental: conservación dos aspectos máis visibles e evidentes
dos bens que, malia non presentaren un interese individual destacable, conforman o
ambiente dun lugar de forma homoxénea e harmoniosa.
No caso de seren incumpridos os ditames recollidos nesta lei, a mesma
desenvolve un réxime sancionador. O artigo 128 reflexa que “Son infraccións
administrativas en materia de protección do patrimonio cultural as accións e omisións
que supoñan o incumprimento das obrigas establecidas nesta lei, de acordo co
establecido nos artigos seguintes.” Constituíndo sanción leve “O incumprimento do
deber de comunicación sinalado no artigo 37 sobre o dano ou prexuízo que sufrisen os
bens e que afecte de forma significativa o seu valor cultural.” Constituíndo sanción
grave “a destrución ou danos graves e irreparables para bens declarados de interese
cultural ou catalogados, polo incumprimento do deber de conservación previsto no
artigo 32.” E constituíndo sanción moi grave “a destrución ou dano xeneralizado grave
e irreparable dun ben declarado de interese cultural ou catalogado.”
Bens culturais de Mondariz Balneario
O Catálogo de bens a protexer do Plan de Ordenación do Medio Rural de
CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROCuwHhrBLK5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mondariz Balneario aprobado o 17 de xaneiro de 2001 (BOP do 05/02/2001) e
actualizado en setembro de 2016 recolle unha serie de bens inmobles con diferentes
graos de protección. Entre eles están os incluídos na seguinte táboa que teñen como
denominador común o abandono e o desleixo na súa conservación.
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Nº ficha (catálogo)

Ben inmoble

Nivel de protección

A_004

Chalé de Dona María

Ambiental

A_005

Chalé de Don Luís

Ambiental

A_007

Xanelas Románicas

Integral

A_008

Arco Románico

Integral

A_013

Chalé de Don Jaime

Ambiental

A_019

Hotel Roma

Ambiental

A_025

Chalé Villa Flora

Estrutural

A_034

Fonte de Troncoso

Estrutural

Descrición dos bens recollidos no catálogo de protección e que son obxecto
desta denuncia
Fonte de Troncoso
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Após oito anos da aprobación e publicación no BOP do POMR de MondarizBalneario, no verán de 2010, resultado do perigo que supón o seu estado de
conservación para os visitantes, a Fonte de Troncoso non abre o público como viña
facendo dende a súa construción. O feche ao público da mais antiga das dúas fontes de
augas mineiro-medicinais de Mondariz Balneario, a que leva o nome da propia vila,
puxo en clara evidencia o seu estado de abandono e acelerou o seu deterioro.
Apreciándose danos na forxa, nas balconadas e nos elementos singulares do interior do
inmoble. Tres anos despois daquel primeiro peche de verán, no ano 2013, a situación
da Fonte de Troncoso é manifestamente peor, a súa deterioración agravouse, mesmo nas
últimas enchentes do Tea unha parte da balconada viu abaixo. No ano 2018, a Fonte de
Troncoso abandonada a súa sorte derrúbase parcialmente, o interior da edificación
anexa derrubouse na fin deste ano. No 2019, cae o tellado, e como consecuencia afectou
á cornixa de pedra e aos muros soporte, na actualidade existe un risco inminente de
derrubamento total observándose desprazamento e rotura de varias das pedras que
conforman as paredes.
Non existe a día de hoxe nin unha acción preventiva nin de emerxencia dirixida
a salvagardar a integridade do ben inmoble, moito menos ningunha acción de
conservación, restauración ou rehabilitación que poida deter o inminente risco de
derrube.
Hotel Roma e Chale Villa Flora

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROCuwHhrBLK5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Arredor do Gran Hotel xurdiron varios establecementos hostaleiros que
ampliaron non só o negocio centrado nos bañistas e nas augas mineiro-medicinais senón
tamén a base social que podía vivir desta actividade. Derivado disto construíronse unha
serie de edificios cunha arquitectura singular merecedora do nivel que acadou na época
a vila balnearia. Na actualidade están catalogados como inmobles protexidos, aínda que
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a maioría deles están en desuso e gran parte en estado ruinoso. No caso do Hotel Roma
no ano 2017 caeu toda a súa cuberta como consecuencia do abandono. A posteriori,
debido o desleixo da propiedade e da administración local na aplicación de medidas
preventivas de emerxencia, necesarias para protexer a estrutura do inmoble do derrube,
sucumbiron tamén parte da fachada e unha das paredes laterais.
No caso do inmoble catalogado denominado “Villa Flora” o estado da estrutura
non é mellor que o anteriormente citado, parte da cuberta e das paredes viñeron abaixo,
de novo como resultado do abandono. A nula actuación neste momento por parte de
ningún dos entes responsables é tal que periga a súa integridade total.
Chalé de Dona María, Chalé de Don Jaime e Chalé de Don Luís
Estes tres inmobles sitúanse na contorna do edificio do Gran Hotel, e dentro do
recinto dos Xardíns Históricos do Gran Hotel catalogados como unidade. En orixe estes
inmobles formaban parte do complexo do balneario e servían de apoio ao edificio
central. Na actualidade nada teñen que ver con el, pois están abandonados á súa sorte,
en estado ruinoso e corren o risco inminente de derrube, como xa aconteceu co Chalé de
Don Luís que se derrubou no ano 2014. Non foi realizada nin unha acción preventiva
dirixida a salvagardar a súa integridade. No caso dos bens denominados “Chalé de Dona
María e Chalé de Don Luís” foi instalado un cerco que impide o paso as persoas, pero
que non exerce acción estrutural ningunha sobre os inmobles.

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROCuwHhrBLK5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xanelas Románicas e Arco Románico
Ámbolos dous monumentos formaban parte do xardín arqueolóxico e
ornamentaban parte do denominado Bosque do Gran Hotel na súa época de esplendor.
Na actualidade, as dúas obras de arte románico presentan graves estragos derivados do
nulo mantemento e da inacción dos entes responsables da súa conservación máis alá de
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instalar un cerco que impide o paso ás persoas. Apareceron danos irreparables na propia
pedra que os conforma sen que medie ningunha acción preventiva por parte dos
propietarios nin administración pública ningunha.
* Nos Anexos fotográficos pódense apreciar mais polo miúdo o estado de
conservación destes bens inmobles.
É evidente a inacción das autoridades do Concello de Mondariz Balneario e da
Xunta de Galiza na súas obrigas de protección e valorización dos bens, así como na súa
obriga de actuar de emerxencia para salvagardar a integridade dos bens protexidos.
Descoñecemos se a administración local cumpriu coas súas obrigas de
comunicación que dispón a lei. Mais si é evidente o incumprimento do deber de
conservación dos propietarios dos diferentes inmobles, que amosan desinterese,
desleixo ou ignorancia da Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia. Poñendo en
perigo a integridade destes bens catalogados.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para o debate na Comisión 4ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta a:

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROCuwHhrBLK5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.

Elaborar un informe sobre o estado do patrimonio histórico construído

do concello de Mondariz-Balneario, con especial atención ao estado de abandono dos
seguintes bens: Fonte de Troncoso, Hotel Roma, Chalé Villa Flora, Chalés de don
Jaime, dona María e don Luís, xanelas e arco románico.
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2.

Ditar as medidas urxentes para a conservación e protección dos bens que

se encontran en estado ruinoso e con ameaza de derrubo.
3.

Elaborar xunto co concello de Mondariz Balneario un plan de actuación

para a conservación, rehabilitación e rexeneracións dos bens inmobles catalogados en

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROCuwHhrBLK5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

estado de abandono.”
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Anexo 1. Fotografías estado Fonte de Troncoso

Interior Fonte de Troncoso

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
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Parede lateral pos derrubamento 2019.
(Baranda)
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Interior Fonte Troncoso (forxa)
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Interior Fonte de Troncoso.
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Interior Fonte de Troncoso.

Interior Fonte Troncoso (forxa)
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Fonte de Troncos vista aérea.
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Anexo 2. Fotografías do estado do Hotel Roma
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Hotel Roma Fachada
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Hotel Roma Lateral Este
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Anexo 3. Fotografías do estado do Villa Flora
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Chalet Villa Flora lateral Este e cuberta.

Chalet Villa Flora frontal e cuberta
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Anexo 4. Fotografías do estado do Chale de Dona María
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Chalé de Dona María fachada e lateral Sur
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Chalé de Dona María Lateral Norte e traseira
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Anexo 5. Fotografías do estado do Chalé de Don Luís

Chalé de Don Luís lateral Norte
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Chalé de Don Luís lateral
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Chalé de Don Luís lateral Sur e pedras da planta derrubada.
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Anexo 6. Fotografías do estado do Chalé de Don Jaime

Chalé de Don Jaime lateral Norte
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Chalé de Don Jaime lateral Sur
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Chalé de Don Jaime interior
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Anexo 7. Fotografías do estado do Arco Románico
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Arco Románico completo

Arco Románico detalles
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Anexo 8. Fotografías do estado das Xanelas Románicas
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Xanelas Románicas completo

Xanelas Románicas detalle
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Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 11/09/2019 18:13:20

María Montserrat Prado Cores na data 11/09/2019 18:13:32
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Noa Presas Bergantiños na data 11/09/2019 18:13:42

Olalla Rodil Fernández na data 11/09/2019 18:13:50

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/09/2019 18:13:59
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Ana Pontón Mondelo na data 11/09/2019 18:14:06
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar Grupo Común da Esquerda, a iniciativa das súas deputadas
Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate oral na Comisión 4.ª., relativa á política de bolsas universitarias da
Xunta de Galicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As becas e axudas ao estudo supoñen un mecanismo fundamental para favorecer
a igualdade de oportunidades ao alumnado con meirandes dificultades
socioeconómicas, sendo un dos instrumentos polo que os fillos e fillas das clases
máis desfavorecidas puideron acceder aos estudos, tanto en niveis medios como
superiores. Deste xeito, o investimento en bolsas educativos foi unha ferramenta
fundamental para reducir a fenda socioeducativa que padecía este país.
A escusa da crise económica, sen embargo, serviu de discurso para xustificar o
xiro neoliberal das políticas educativas transformando esta ferramenta contra a
inxustiza social nunha especie de premio de excelencia. Nese contexto cabe
entender a mudanza dos criterios para acceder ás bolsas universitarias do
Ministerio de Educación que reduciron o peso dos criterios socioeconómicos
aumentando, á vez, as esixencias académicas, esquecendo que ambas están
intimamente relacionadas.
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Nese marco a Xunta de Galicia sacou adiante unha convocatoria de bolsas
universitarias para o alumnado que accedera por vez primeira aos estudos
universitarios e non acadara os requisitos académicos. Tratábase dunha
convocatoria destinada, segundo o propio texto, a tratar de “cubrir, na medida do
posible, as necesidades do alumnado universitario, liñas que, en prol da súa
eficacia e eficiencia, deben adaptarse ás cambiantes circunstancias do contorno

175598

socioeconómico actual e ás variacións normativas producidas no ámbito estatal”.
Unha referencia clara á modificación do sistema de becas producido no marco do
Ministerio de Educación que implicou o cambio de concepción das becas como
un mecanismo para combater a desigualdade para pasar a ser un premio polo que
competir. O trunfo do xiro neoliberal nas políticas educativas.
Deste xeito a Xunta de Galicia realizou unha convocatoria para o curso
2016/2’17 e outra para o curso 2017/2018 dotadas cunhas partidas de 200.000€
para cubrir as matrículas do alumnado que non fora quen de acadar os requisitos
académicos de acceso establecidos na convocatoria do Estado.
Axudas que no seu momento xa cualificamos de insuficientes toda vez que só se
ocupan de cubrir o prezo de matrícula pero deixa á súa sorte todos os custos da
vida universitaria do estudantado.
Porén no presente curso académico a convocatoria desapareceu.

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda, presenta
a seguinte Proposición non de lei.
O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:
1. Recuperar a convocatoria de bolsas propias de xeito inmediato.
2. Articular unha política en materia de axudas e bolsas ao estudo mediante
convocatorias anuais, para garantir que todo o estudantado que cumpra as
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condicións para cursar estudos universitarios con aproveitamento poida acceder,
en condicións de igualdade, aos estudos universitarios e poida desenvolvelos sen
ser excluído por razóns económicas, tal e como establece a Lei 6/2013, do 13 de
xuño, do sistema universitario de Galicia.
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3. Aumentar as partidas orzamentarias destinadas a bolsas universitarias para
garantir o acceso de todo o alumnado ata acadar, como mínimo 1.000.000€ no
seguinte exercicio orzamentario.
4. Desenvolver convocatorias de bolsas máis ambiciosas que inclúan partidas
para aloxamento e manutención.
5. Establecer un bono transporte universitario que permita a accesibilidade das
maiorías sociais aos medios de transporte que conectan as cidades e vilas
galegas, necesarios para acudir aos centros de estudo universitarios.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. Grupo Común da Esquerda
Manuel Lago Peñas
Voceiro do G.P. Grupo Común da Esquerda

Asinado dixitalmente por:
Luca Chao Pérez na data 10/09/2019 16:46:49
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 10/09/2019 16:47:03
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José Manuel Lago Peñas na data 10/09/2019 16:47:18
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Ana Pontón Mondelo, Olalla
Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 10 de setembro facíase público como o Avogado Xeral do Tribunal de
Xustiza da Unión Europea indicaba que o índice de referencia de empréstitos
hipotecarios (IREH) non é transparente e pode mesmo ser abusivo.
Aínda que esta cuestión non é vinculante, as fontes expertas indican a
posibilidade de que finalmente poida vir desde o ámbito europeo unha sentenza que
obrigue a anular este imposto hipotecario que o Tribunal Supremo español avalara en
2017 e abrir a porta a unha vía de reclamación para milleiros de usuarios e usuarias,
tamén en Galiza.
No caso de Galiza poderiamos falar mesmo de máis de 13.500 casos, un volume
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importante de persoas afectadas e unha heteroxeneidade de casuísticas que non está
exenta de complexidade. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego entende que cómpre activar os mecanismos cos que o noso país conta para o
exercicio das súas competencias exclusivas en consumo e prever unha atención
adecuada. Máis aínda, cómpre lamentar como en casos recentes de calotes bancarios
como é o das “cláusulas chan” lamentablemente moitos usuarios e usuarias tiveron que
1
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Parlamento de Galiza
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15702 Santiago de Compostela
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ir á vía xudicial, cuestión que a protección dos poderes públicos debera ser tendente a
evitar polas dificultades que supón.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 3ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a levar a cabo ao abeiro do
Instituto Galego do Consumo e da Competencia e da Escola Galega do Consumo un
programa específico de información respecto do índice de referencia de empréstitos
hipotecarios (IREH) cun incremento de orzamento e persoal que será recollido no
Proxecto de Orzamentos de 2020.”

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2019

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

Noa Presas Bergantiños na data 12/09/2019 10:48:08

Xosé Luis Bará Torres na data 12/09/2019 10:48:16

María Montserrat Prado Cores na data 12/09/2019 10:48:22

Olalla Rodil Fernández na data 12/09/2019 10:48:29

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/09/2019 10:48:36
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Ana Pontón Mondelo na data 12/09/2019 10:48:45
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas María Luisa Pierres López, Patricia Vilan Lorenzo e Teresa
Porritt Lueiro, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición
non de lei en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior.
Exposición de motivos
As cidades e vilas que habitamos son o fondo escénico no se que se desenvolven
as nosas vidas.
Non son espazos estáticos, senón que mudan co paso do tempo, e o como e o
cando forma parte da interacción das diferentes administracións, autonómica,
municipal e provincial, pero tamén do impulso que xurde das iniciativas sociais.
Pouco a pouco o concepto de perspectiva de xénero vaise introducindo nas
diferentes leis e normas. Sen embargo a súa aplicación práctica segue a ser unha
cuestión que segue agardando a súa quenda.
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Na recentemente aprobada Lei 1/2019, de 22 abril, de rehabilitación e de
rexeneración e renovación urbanas de Galicia introduciuse entre os “principios
e criterios da rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas” a
perspectiva de xénero, como tamén a contempla entre as “funcións dos centros
de rexeneración urbana de interese autonómico” e entre as “actuacións de
protección nas áreas de rexeneración urbana de interese autonómico “.
Así mesmo, no ano 2017 aprobouse a iniciativa socialista para elaborar un
documento guía que sirva de base e ferramenta para todos os técnicos e técnicas
involucradas nos procesos de creación de novos ámbitos urbanos ou
rexeneración dos existentes, co fin de impulsar a obriga de integrar a perspectiva
de xénero en todas as fases do proceso urbanístico, desde o deseño, a
participación, a planificación e a execución, ata a avaliación e o seguimento.
A realidade é que máis de dous anos despois nada se sabe deste compromiso
adquirido, nin se albisca nas intencións da Xunta de Galicia dotar de contido a
este principio e criterio como impulsor das actuacións de rehabilitación,
rexeneración ou renovación das nosas vilas e cidades. Un claro síntoma do único
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interese deste Goberno en maquillar de igualdade as actuacións dun Goberno
que non ten outro obxectivo máis que o de aparentar un compromiso que non
existe.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a incorporar nos vindeiros
orzamentos do 2020 sendas partidas orzamentarias que permitan:
- A redacción antes do fin do primeiro semestre do 2020 do documento guía que
sirva de base e ferramenta para todos os técnicos e técnicas involucradas nos
procesos de creación de novos ámbitos urbanos ou rexeneración dos existentes e
co fin de integrar a perspectiva de xénero en todas as fases do proceso
urbanístico, desde o deseño, a participación, a planificación e a execución, ata a
avaliación e o seguimento.
- Convocar durante o 2020 a concesión de subvencións para concellos, cunha
partida mínima de 250.000€ destinadas á integración da perspectiva de xénero
no planeamento e urbanismo municipais e que contemplen financiar os gastos
derivados da contratación da asistencia técnica necesaria para a realización dos
documentos de análise, diagnóstico e conclusións, e que inclúan propostas de
mellora ou medidas correctoras no que respecta á perspectiva de xénero dos
diferentes instrumentos urbanísticos.
Pazo do Parlamento 12 de setembro de 2019
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Asdo.: María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Teresa Porritt Lueiro
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 12/09/2019 14:10:38
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/09/2019 14:10:57
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María Teresa Porritt Lueiro na data 12/09/2019 14:11:16
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/09/2019 14:11:26
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas María Luisa Pierres López, Patricia Vilan Lorenzo e do seu Luis
Manuel Álvarez Martínez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Proposición non de lei en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
As cidades e vilas que habitamos son o fondo escénico no se que se desenvolven
as nosas vidas.
Non son espazos estáticos, senón que mudan co paso do tempo, e o como e o
cando forma parte da interacción das diferentes administracións, autonómica,
municipal e provincial, pero tamén do impulso que xurde das iniciativas sociais.
Pouco a pouco o concepto de perspectiva de xénero vaise introducindo nas
diferentes leis e normas. Sen embargo a súa aplicación práctica segue a ser unha
cuestión que segue agardando a súa quenda.
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Na recentemente aprobada Lei 1/2019, de 22 abril, de rehabilitación e de
rexeneración e renovación urbanas de Galicia introduciuse entre os “principios
e criterios da rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas” a
perspectiva de xénero, como tamén a contempla entre as “funcións dos centros
de rexeneración urbana de interese autonómico” e entre as “actuacións de
protección nas áreas de rexeneración urbana de interese autonómico “.
Así mesmo, no ano 2017 aprobouse a iniciativa socialista para elaborar un
documento guía que sirva de base e ferramenta para todos os técnicos e técnicas
involucradas nos procesos de creación de novos ámbitos urbanos ou
rexeneración dos existentes, co fin de impulsar a obriga de integrar a perspectiva
de xénero en todas as fases do proceso urbanístico, desde o deseño, a
participación, a planificación e a execución, ata a avaliación e o seguimento.
A realidade é que máis de dous anos despois nada se sabe deste compromiso
adquirido, nin se albisca nas intencións da Xunta de Galicia dotar de contido a
este principio e criterio como impulsor das actuacións de rehabilitación,
rexeneración ou renovación das nosas vilas e cidades. Un claro síntoma do único
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interese deste Goberno en maquillar de igualdade as actuacións dun Goberno
que non ten outro obxectivo máis que o de aparentar un compromiso que non
existe.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a incorporar nos vindeiros
orzamentos do 2020 sendas partidas orzamentarias que permitan:
- A redacción antes do fin do primeiro semestre do 2020 do documento guía que
sirva de base e ferramenta para todos os técnicos e técnicas involucradas nos
procesos de creación de novos ámbitos urbanos ou rexeneración dos existentes e
co fin de integrar a perspectiva de xénero en todas as fases do proceso
urbanístico, desde o deseño, a participación, a planificación e a execución, ata a
avaliación e o seguimento.
- Convocar durante o 2020 a concesión de subvencións para concellos, cunha
partida mínima de 250.000€ destinadas á integración da perspectiva de xénero
no planeamento e urbanismo municipais e que contemplen financiar os gastos
derivados da contratación da asistencia técnica necesaria para a realización dos
documentos de análise, diagnóstico e conclusións, e que inclúan propostas de
mellora ou medidas correctoras no que respecta á perspectiva de xénero dos
diferentes instrumentos urbanísticos.
Pazo do Parlamento 12 de setembro de 2019
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Asdo.: María Luis Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Luis Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 12/09/2019 14:11:59
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/09/2019 14:12:20
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 12/09/2019 14:13:05
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/09/2019 14:13:23
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado-portavoz Xoaquín Fernández Leiceaga e das súas deputadas Patricia
Vilán Lorenzo e Teresa Porritt, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non
de lei en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior.
Exposición de motivos
Na resposta á pregunta nº 47503 formulada polo noso grupo parlamentar sobre
“as previsións do Goberno galego respecto da implantación dun servizo de
escolas infantís para os empregados públicos da Administración autonómica....”,
logo de presumir da política da Xunta de Galicia en materia de escolas infantís
acaban por non dicir nada concreto en relación co obxecto da pregunta, a pesar
de aseverar que “a Xunta de Galicia comparte a necesidade de continuar
implantando servizos de conciliación nos servizos administrativos da súa
titularidade...”
Queremos coñecer se esta afirmación encerra algo de sinceridade. Ou trátase
dunha fórmula oca, sen nada dentro. En consecuencia o Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Iniciar ao longo do que resta desta lexislatura a construción dunha Escola
Infantil dirixida aos traballadores da administración autonómica na
proximidade de San Caetano e San Lázaro.
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2. Presentar unha planificación da construción de escolas infantís nos vindeiros
6 meses dirixidas aos empregados da administración autonómica nas
restantes cidades (A Coruña, Ourense, Lugo, Ferrol)
Pazo do Parlamento, 12 de setembro de 2019
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputado-portavoz do G. P. dos Socialistas de Galicia
Patricia Vilán Lorenzo
Teresa Porritt Lueiro
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Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/09/2019 13:56:59
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/09/2019 13:57:20
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María Teresa Porritt Lueiro na data 12/09/2019 13:59:30
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado-portavoz Xoaquín Fernández Leiceaga e do seu deputado e deputada
Luis Manuel Álvarez Martínez e Concepción Burgo López, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Proposición non de lei en Comisión 4.ª, Educación e Cultura
Exposición de motivos
Nos vindeiros anos a planificación urbanística en Santiago de Compostela prevé
unha expansión na zona sur da cidade, nos barrios de Conxo, Castiñeiriño e
Pontepedriña. A demanda de prazas educativas na educación básica aumentará.
O Concello de Santiago oferta unha parcela de titularidade municipal coa
adecuada cualificación urbanística para que a Consellería de Educación proceda
á ampliación do colexio Quiroga Palacios, incorporando novas aulas, espazos
para estacionamento, extensión do comedor escolar e biblioteca.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar a ampliación do
colexio Quiroga Palacios, incorporando novas aulas, espazos para
estacionamento, extensión do comedor escolar e biblioteca, de xeito que poida
estar operativo no curso 2021-2022.”

Pazo do Parlamento, 12 de setembro de 2019
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Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputado-portavoz do G. P. dos Socialistas de Galicia
Luis Manuel Álvarez Martínez
Concepción Burgo
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/09/2019 16:02:22
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 12/09/2019 16:02:32
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Maria de la Concepción Burgo López na data 12/09/2019 16:02:47
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e deputada, Julio Torrado Quintela, e Noela Blanco Rodríguez, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
A implantación do dispositivo Essure como sistema anticonceptivo permanente
que, tras ser implantado en numerosas mulleres en diversos países, deu
problemas, basicamente por alerxias a metais cos que foron elaborados e que
non foron informados correctamente.
O dispositivo foi cesado na súa venta en moitos países (en España en 2017) e
comezouse, en momentos distintos, a iniciarse os procesos de retirada ás
mulleres que así o solicitaban e, especialmente, a aquelas máis afectadas por
alerxias con motivo dos metais compoñentes do dispositivo.
En Galicia as mulleres afectadas presenta algúns problemas máis complexos que
noutros territorios, pois a resposta do SERGAS vén sendo máis lenta e menos
eficiente que outros casos. Non existiu un protocolo de actuación ata hai poucos
meses, elaborado grazas á persistencia do colectivo de mulleres afectadas. A
pesares desa elaboración existen déficits de actuación por parte do SERGAS,
que dificultan cuestións de información a profesionais e afectadas, que poidan
contribuír a mellorar a atención e a axilizar o procedemento que, polo de agora,
resulta tedioso e longo.
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A atención ás mulleres afectadas podería ser completada con medidas de
avaliación posterior, que agora se dificultan polos recortes en recursos humanos
no SERGAS que enlentecen a citación de revisións, así como a participación
doutros servizos que puideran contribuír a unha mellor atención e tamén á
propia participación dos colectivos de mulleres afectadas.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei:
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“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1) Desenvolver de maneira efectiva o protocolo de atención ás mulleres
afectadas, e profundizar nas posibilidades que se poden ofrecer en posterior
seguimento e aumento de servizos.
2) Comunicar a todas as mulleres das que o SERGAS ten rexistro da
implantación do sistema Essure os problemas xurdidos con respecto a este
dispositivo, e transmitir a realidade existente sobre as posibilidades que teñen no
caso de estar afectadas.
Pazo do Parlamento, 12 de setembro de 2019
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 12/09/2019 16:47:04
Noela Blanco Rodríguez na data 12/09/2019 16:47:15
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/09/2019 16:47:28

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
175615

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e deputada, Julio Torrado Quintela, e Noela Blanco Rodríguez, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos

O gran problema do sistema público de saúde de Galicia está na política de
RRHH. O grave déficit de profesionais dentro do sistema, e as condicións
laborais de explotación existentes na actualidade, dificultan a calidade
asistencial que podemos ofrecer e que os/as profesionais están comprometidos a
ofrecer.
Existen diveras medidas e liñas estratéxicas que poden contribuír a mellorar a
situación. A mellora de ditas condicións laborais, a redución da eventualidade e
a contribución a unha asistencia sanitaria máis diversificada entre diversos
colectivos profesionais, coa dotación de maior multidisciplinariedade ao
sistema, serían necesarias liñas a desenvolver.
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A política de formación de novos profesionais é tamén un punto relevante para
este aspecto. Nas recentes datas coñeceuse a convocatoria MIR para o ano
próximo, que realiza o Goberno de España tras a consulta coas CCAA e as
decisións ministeriais ao respecto das necesidades avaliadas. O vindeiro ano
España e Galicia contarán coa habilitación da maior convocatoria MIR da
historia, o que resultará nun maior volume de formación e, polo tanto, unha
maior posibilidade de incorporación futura de profesionais a un sistema que os
necesita.
Esta decisión en termos de RRHH do Ministerio de Sanidad contrasta coas
políticas levadas a cabo polo goberno anterior, presidido por Mariano Rajoy,
que reduciu nun 15% o volume de prazas MIR na súa primeira convocatoria e
que mantivo con moi lixeiras variacións as convocatorias durante os 7 anos.
A maiores destas decisións ministeriais pasadas, cabe destacar que a Xunta de
Galicia tampouco contribuíu a mellorar o volume de prazas utilizadas. Nos 10
anos de goberno de Núñez Feijoo deixáronse de utilizar 150 prazas de medicina
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familiar e comunitaria que, estando habilitadas, non foron financiadas para
acoller médicos/as en formación. Tampouco se elevaron notoriamente as prazas
de pediatría solicitada (18 a 20 en 7 anos). Estes dous exemplos evidencian un
dos problemas da atención primaria actual, na que un dos argumentos do
Goberno da Xunta está na ausencia de profesionais.
A maiores das prazas habilitadas e logo convocadas, resulta necesario aumentar
o volume de contratación estable posterior dos titulados MIR, que nos anos de
goberno de Núñez Feijoo so chega a un 15% dos que se forman nos nosos
centros.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1) Financiar as necesidades para convocar todas as prazas MIR habilitadas polo
Goberno de España para o ano 2020, especialmente as que teñen relación coa
atención primaria.
2) Comprometer os mecanismos e financiación necesaria para contratar de
maneira estable ao maior volume posible de profesionais de médicos/as
residentes cando rematen o seu período formativo.”
Pazo do Parlamento, 12 de setembro de 2019
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 12/09/2019 16:45:36
Noela Blanco Rodríguez na data 12/09/2019 16:45:48
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/09/2019 16:46:01
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, María Luisa Pierres López,
Teresa Porrit Lueiro e Patricia Vilán Lorenzo, a través do portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante
esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión
1ª.
O número de persoas afogadas na nosa comunidade sitúanos como a
terceira na que máis persoas faleceron no 2018 con 49 persoas afogadas,
segundo o Informe Nacional de Afogamentos da Real Federación Española
de Salvamento e Socorrismo.
A Xunta de Galicia aprobou o Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que
se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o
Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, no que se
establece un rexistro provisional e un definitivo (que finalizaba no año
2017), no que as persoas que queiran traballar como socorristas teñen que
estar inscritas na AGASP, que é onde reside o rexistro.
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Á vista de que o número de socorristas minguaba, a Xunta aproba o
Decreto 35/2017, do 30 de marzo, polo que se modifica o Decreto
104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos
socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de
Socorristas Acuáticos de Galicia, mediante o cal se amplía o rexistro
provisional ata 2021 e aos licenciados de INEF e os que tiveran finalizado
TAFAD terían que facer un curso de 70 horas, máis 80 h de prácticas para
espazos acuáticos e de 65 horas máis 80 h prácticas para instalacións
acuáticas, podendo así inscribirse no rexistro definitivo.
Os concellos galegos teñen, ano tras ano, dificultades para a contratación
de socorristas para as súas praias e/ou piscinas, aínda que o número de
persoas inscritas no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de
Galicia supera os 5.000. Problema que, ademais da falla de seguridade,
impide a moitos destes concellos continuar coa bandeira azul.
A Federación Galega de Salvamento e Socorrismo Acuático alerta de que o
número de persoas interesadas en realizar os cursos de capacitación
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diminúen ano tras ano, argumentando que as razóns son varias, por unha
banda o custo do curso de capacitación, que para este ano é de 1.300 €, a
duración do dito curso (4 meses durante os venres pola tarde e sábados e
domingos mañá e tarde), a estacionalidade, así como a precariedade laboral
destes profesionais.
Á vista destes datos o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
presenta a seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a convocar á Fegamp e á
Federación Galega de Salvamento e Socorrismo Acuático para buscar
solucións viables a este problema.
Pazo do Parlamento, 12 de setembro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 12/09/2019 17:01:16
María Luisa Pierres López na data 12/09/2019 17:01:39
María Teresa Porritt Lueiro na data 12/09/2019 17:02:02
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/09/2019 17:02:14
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/09/2019 17:02:31
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar Grupo Común da Esquerda, a iniciativa das súas deputadas
Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate na Comisión 4.ª., sobre os requisitos idiomáticos para participar en
premios convocados polo Goberno central.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada ano, e van dezaoito, o Goberno central convoca o coñecido como Certame
Arquímides que ten como obxectivo fomentar a investigación científica entre o
estudantado universitario premiando os mellores traballos de investigación en
todas as áreas do coñecemento levados a cabo por alumnos de grao e máster das
universidades españolas.
A convocatoria establece os seguintes premios a proxectos orixinais científicos e
tecnolóxicos:
-

Un premio especial “ Arquímedes” do Xurado, dotado con 7.000 euros.

-

Un premio de 6.000 euros, ao mellor traballo de investigación na área de

CSV: BOPGDSPGAPW4Bhz6C2
REXISTROU05yGpylA9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Química.
-

Catro primeiros premios de 5.000 euros cada un.

-

Catro segundos premios de 4.000 euros cada un.

-

Catorce Accésits de 2.000 euros cada un.

-

Un premio Fundación ONCE, dotado pola Fundación con 1.500€, ao
traballo de investigación, realizado por estudantes con algún tipo de
discapacidade recoñecida.

-

Cinco premios de 2.000 euros aos titores de cada un dos traballos
galardoados cos catro primeiros premios e os premios especiais.
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-

Tres premios consistentes en estancias en centros de investigación do
CSIC.

-

Premio ao mellor traballo de investigación sobre o cancro, dotado pola
Fundación “Vencer o cancro”, consistente nunha estancia nun centro de
investigación.

Na web do Ministerio de Educación e Formación Profesional podemos consultar
os requisitos para poder participar entre os que destaca o de presentar un traballo
orixinal de investigación que se resumirá nun artigo científico e que deberá
axustarse aos formatos e límites establecidos nas instrucións que aparecerán
publicadas na páxina Web. O traballo de investigación debe estar redactado en
castelán.
Un requisito que exclúe calquera traballo de investigación realizado nunha lingua
oficial que non sexa o castelán que, ao noso entender vulnera os dereitos
lingüísticos do estudantado galego que pode realizar os seus traballos na nosa
lingua.
Polo exposto, preséntase a seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a instar ao Goberno central a
garantir que os premios que convoquen os diferentes ministerios garantan os
dereitos lingüísticos permitindo a participación en todas as linguas oficiais no
Estado.
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Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
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Vicevoceira e deputada do G.P. Grupo Común da Esquerda.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 12/09/2019 17:51:28
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/09/2019 17:52:01
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla
Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, relativa ás medidas a
tomar para implementar unha estratexia de Saúde Sexual e Reprodutiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A saúde sexual e a anticoncepción impactan no estado de saúde e grao de
benestar de mulleres e homes. Os dereitos humanos, recoñecidos pola comunidade
internacional, enfatizan que o desenvolvemento dunha vida sexual e reprodutiva
satisfactoria é un dereito básico universal.
Segundo o Atlas da anticoncepción en Europa, presentado en maio de 2017
polo Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF), baseado no
acceso a subministros de anticonceptivos, asesoramento en planificación familiar e
información online, existe unha realidade moi desigual en Europa e en concreto unha
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posición negativa para España xa que se atopa en peor situación que Portugal,
Turquía ou Irlanda en acceso a anticoncepción de última xeración.
Existe unha Lei Orgánica 2/2010 de Saúde Sexual e Reprodutiva e da
Interrupción Voluntaria do Embarazo. Dita lei de 2010 especifica entre os seus artigos
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os obxectivos e accións necesarias no marco de actuación dos poderes públicos, de
formación de profesionais, de acceso, de información e sensibilización, etc.
Do mesmo xeito, a Estratexia Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva
aprobada no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde en 2010, recolle
as recomendacións da Lei 2/2010. Sen embargo, esta estratexia non foi desenvolta.
En abril de 2017 o Senado aprobou por unanimidade de todos os grupos
parlamentarios unha Moción para a mellora da saúde sexual e reprodutiva que, entre
os seus puntos, sinalou a necesidade de impulsar políticas activas de educación e
prevención arredor dos métodos anticonceptivos. Do mesmo xeito, todos os grupos
parlamentarios solicitan ao Consello Interterritorial a inclusión dos anticonceptivos de
última xeración na carteira de servizos, poñendo de manifesto a necesidade de
traballar coas CC.AA., os profesionais da saúde e organizacións sociais.
En abril de 2018, o Congreso dos Deputados aprobou unha PNL relativa á
Avaliación da Estratexia Nacional de Saúde Sexual e Reproductiva, e en base aos
resultados obtidos, elaborar unha nova estratexia con obxectivos e accións
específicas.
Segundo o estudo sobre o emprego de métodos anticonceptivos realizado pola
Sociedade Española de Contracepción (SEC) no ano 2016, cómpre destacar que:
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•

o 24,7% das mulleres en idade fértil non emprega ningún método

anticonceptivo.
•

e respecto á elección do método, o preservativo é o máis empregado

(28,4%), a píldora (21,7%) e a vasectomía e ligadura de trompas representa a un 7,8%
das mulleres.
2
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En España, prodúcense máis de 93.000 Interrupcións Voluntarias do
Embarazo (IVE) ao ano, das cales, o 63% corresponden a mulleres entre os 20 e os 34
anos de idade. Ademais, a porcentaxe anual de IVE de repetición é do 38%.
Segundo o estudo HAYA e a enquisa realizada pola SEC en 2016 sobre
hábitos anticonceptivos e aborto voluntario, no 69% das mulleres que sufriran unha
IVE, o embarazo produciuse a pesar do emprego de algún método anticonceptivo,
feito que indica un uso incorrecto ou inconsistente dos métodos anticonceptivos
empregados.
En Galicia, na Estratexia do SERGAS de 2014, estableceuse a creación de
unidades de atención integral á muller que garantisen o desenvolvemento de
programas específicos nese ámbito, entre os que se incluíron a planificación familiar e
a educación sexual. Do mesmo xeito, no Plan Integral de Apoio á Muller Embarazada
(2012-2014) estableceuse e regulouse a rede de apoio á muller embarazada, que
incluíu medidas concretas só de apoio á maternidade, sen que houbera mención á
anticoncepción.
Posteriormente, o Plan Galego de Política Familiar (2015-2020) contempla o
desenvolvemento de programas formativos, de sensibilización e formación sobre
aspectos vinculados coa sexualidade e dirixidos a familias, mozas e profesionais. Sen
embargo, non existen programas institucionais de educación afectivo-sexual nos
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colexios e institutos, e só se producen iniciativas illadas que dependen da boa vontade
dalgúns centros e dos seus profesionais, sen contar co consenso necesario de todos os
implicados, tal e como require un tema tan importante en saúde.
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Neste senso, é preciso implementar un programa homoxéneo para toda Galiza
e os seus centros educativos que teña a suficiente garantía de calidade, así como
reforzar a rede de centros de orientación afectivo-sexual.
Igualmente son fundamentais as campañas sobre prevención e anticoncepción
por parte das administracións públicas que sexan coherentes coa realidade galega e
baseadas nas recomendacións dos organismos internacionais, xa que a información
que chegue á poboación é esencial para eliminar falsos mitos e posibilitar un cambio
de cara á responsabilidade e prevención de embarazos non desexados.
Sen embargo, en Galicia a última campaña de difusión realizouse en 2010 a
través de folletos informativos sobre métodos anticonceptivos.
En Galicia existe unha Guía Técnica do Proceso de Anticoncepción do 2008
na que se desenvolve un protocolo de anticoncepción dirixido a profesionais. Do
mesmo xeito, dispón dun Protocolo de Actuación en Anticoncepción de Emerxencia
de 2010.
Sen embargo, non existe unha oferta informativa en anticoncepción para os
profesionais implicados por parte da Consellería de Sanidade. O feito de que as
políticas estean centradas unicamente no fomento da maternidade, sen a compoñente
de prevención dos embarazos non desexados, ten un efecto directo nos obxectivos
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marcados para a formación dos profesionais.
É precisa unha formación actualizada, multiprofesional, centrándose no
Consello Contraceptivo, implicando ás/ós usuarias/os na decisión da elección do
método máis axeitado, tendo en conta os novos criterios de elixibilidade da OMS, e
incluíndo no consello a gran variedade de métodos existentes e especialmente os
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métodos anticonceptivos reversibles de longa duración (LARC), tal e como
recomendan a maioría de sociedades científicas nacionais e internacionais.
Galiza conta con 9 Centros de Orientación Familiar (COF) nos que se
proporciona a atención en anticoncepción, pero a cobertura asistencial é insuficiente e
a dotación é ademais moi irregular.
O consello asistido realízase por xinecólogos de hospital, médicos de familia,
matronas, enfermeiras e traballadores sociais. Sen embargo, se se considera que as
interrupcións voluntarias do embarazo (IVE) son o fracaso da adecuada
anticoncepción, é preciso destacar que a taxa anual de IVE por 1.000 mulleres entre
15 e 44 anos en Galicia durante o ano 2016, segundo datos do Ministerio de Sanidade,
Servicios Sociais e Igualdade, foi do 6,57, traducíndose nun total de IVE practicados
de 3.140, dos cales un 31% foron IVE de repetición (958). Aínda que a taxa de IVE
en Galicia é das máis baixas de España, a taxa de IVE de repetición é moi alta, o cal
incide na necesidade de potenciar o emprego dos métodos anticonceptivos de longa
duración (LARC).
Sería necesario valorar a condición de dispensación dos métodos
anticonceptivos actualmente dispoñibles e financiados polo SNS, xa que é moi dispar
en función dos distintos centros sanitarios, así como eliminar as barreiras de
accesibilidade das usuarias aos métodos anticonceptivos e especialmente aos que
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demostraron ser máis efectivos porque non dependen do uso que se fai deles, como os
LARC.
Hai un gran número de estudos publicados na literatura como o estudo Choice,
Guías de Práctica Clínica ou estudos realizados por organismos internacionais como a
OMS ou por sociedades científicas que recomendan un maior emprego dos métodos
5
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LARC como medida para reducir os embarazos non desexados e, polo tanto, o
número de IVE e especialmente os IVE de repetición.

Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento na Comisión 5ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que:
•

A Consellería de Sanidade apoie no Consello Interterritorial a revisión

da Estratexia estatal e que dea un paso máis converténdose nun Plan Estatal de Saúde
Sexual e Anticoncepción para poder dotar de recursos adecuados as diferentes
medidas que se teñan que poñer en marcha, incluíndo os anticonceptivos de última
xeración na Carteira de Servizos do sistema público de saúde.
•

Elimine a inequidade existente no acceso actual das mulleres aos

métodos anticonceptivos en función da súa área de residencia.
•

Facilite o acceso das mulleres aos métodos anticonceptivos modernos,

fomentando un maior emprego dos métodos LARC, que non requiren cumprimento
por parte da usuaria, resultando nunha anticoncepción máis efectiva e segura,
evitando deste xeito os embarazos non desexados e a elevada carga económica que
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supón para o sistema sanitario público.
•

Facilite formación continuada acreditada aos profesionais que teñen

implicación coa saúde sexual e a anticoncepción mediante un programa formativo
galego.
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•

Estableza e desenvolva un programa de Educación afectivo-sexual

onde se abarque a saúde sexual, a igualdade de xénero e a prevención de violencia e
de embarazos non desexados, que conte coa garantía de calidade e consenso por parte
de todos os implicados (educadores, profesionais sanitarios, administración públicas,
asociación de pais e nais, etc.).
•

Estableza indicadores de proceso e de resultados, que permitan avaliar

a evolución das medidas implementadas e determinar a mellora dos resultados.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 12/09/2019 17:57:38

Xosé Luis Bará Torres na data 12/09/2019 17:57:44

Noa Presas Bergantiños na data 12/09/2019 17:57:49

Olalla Rodil Fernández na data 12/09/2019 17:57:56

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/09/2019 17:58:05
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Ana Pontón Mondelo na data 12/09/2019 17:58:12
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das
deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Montserrat Prado Cores, ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei
para o seu debate na Comisión 2ª, relativa á situación ambiental e sanitaria do encoro das
Conchas e da súa contorna e as actuacións que vai impulsar a Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A contaminación do encoro das Conchas é un problema grave e reiterado na Baixa
Limia sendo habitual que cada ano, especialmente no verán, volva aparecer a afectación de
cianobacterias. A recorrente afectación ao río Limia e a proximidade do Salas fai que esta
situación teña repercusións en toda a zona, nos concellos de Muiños, Lobios, Lobeira e
Entrimo, ubicados nunha contorna caracterizada polo seu alto valor ambiental e natural así
como por unhas circunstancias socioeconómicas atravesadas polo avellentamento e a perda
de poboación. Estes feitos teñen levantado as alertas de veciñanza e diversos colectivos
ecoloxistas.
Cómpre recordar que o encoro das Conchas presentou xa no ano 2011 un alto índice
de contaminación por cianobacterias, tal e como desvelou un estudo do Laboratorio de
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Xenética da Facultade de Veterinaria da Universidade Complutense de Madrid malia que
nesa altura os datos fornecidos polo goberno galego eran positivos.
Desde entón diferentes movementos veciñais e sociais teñen traballado por unha
solución para o embalse das Conchas e por evitar a afectación a zonas colindantes e de alto
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valor tanto social como ambiental, como por exemplo o encoro de Lindoso, de Salas ou o
Parque Natural do Xurés na súa extensión galega e portuguesa. Porén, a situación non
mellora e as últimas informacións levan ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego a insistir en que a Xunta de Galiza non pode permanecer allea a este problema, onde
se combina o seu desleixo coas deficiencias de que a xestión das augas non sexa unha
competencia exclusiva do noso país e dependa doutros centros de poder.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non de
lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento galego acorda insta á Xunta de Galiza a:
1. Impulsar de forma inmediata e en colaboración coas administracións central e
municipal un plan de rexeneración e rehabilitación da zona que inclúa orzamento,
calendarización, obxectivos medibles e medidas de vixilancia ambiental permanente e poña
fin ao desleixo actual corrixindo a afectación a zonas colindantes e salvagardando o alto valor
tanto social como ambiental.
2. Demandar do goberno central a transferencia da xestión de todos os ríos galegos.”
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Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 12/09/2019 18:06:40

Xosé Luis Bará Torres na data 12/09/2019 18:06:50

María Montserrat Prado Cores na data 12/09/2019 18:06:56

Olalla Rodil Fernández na data 12/09/2019 18:07:05

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/09/2019 18:07:14
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Ana Pontón Mondelo na data 12/09/2019 18:07:21
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa da súa deputada Paula Vázquez Verao e
dos seus deputados Davide Rodríguez Estévez, Pancho Casal Vidal e Luís Villares
Naveira, a través do seu voceiro e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión
4ª.
Expositivo.
A Xunta de Galicia iniciou a tramitación co Anteproxecto de Lei de recoñecemento da
universidade privada. A “Universidade Intercontinental da Empresa” que impulsa
ABANCA, agora en mans venezolanas, a través da súa afundación.
Esta Universidade privada con sede administrativa en Santiago, impartirá os estudos na
Coruña e en Vigo, nos centros do IESIDE, o Instituto de Educación Superior
Internacional de Empresa e podería funcionar no curso vindeiro 2020-21.
A universidade constitúese como “Fundación Universidade Intercontinental da
Empresa” FUIE, sen ánimo de lucro, inda que contará cun sistema de bolsas e axudas
propio, e para elo destinará o 15% dos ingresos totais obtidos anualmente.
O centro terá a súa sede administrativa en Santiago, aínda que impartirá os seus estudos
na Coruña e Vigo. Prevé 4 graos, 4 mestrías e 2 doutorados, con expedición de
titulacións de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, en modo presencial
e semipresencial.
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O IESIDE é un centro universitario privado sen fins de lucro está adscrito á
Universidade de Vigo, e imparte os estudos oficiais de grao en Administración e
Dirección de Empresas e a mestría universitaria en Dirección e Administración de
Empresas. Este convenio asinado no 2009 rompeuse a finais de xuño cando se comezou
a falar a posibilidade de implantar unha universidade privada en Galicia, impulsada por
Abanca.
Xa o ano pasado o reitor da universidade de Vigo mostraba a súa preocupación pola
implantación dunha oferta paralela á do SUG, solicitando o cumprimento da lei e que
non se implantasen os mesmos títulos, que a lei 6/2013 do SUG obriga a que o catálogo
de novos títulos sexan complementarios, e non copias dos que xa existen. Non se sabe
cales son os títulos, nin os prezos que se establecerán que serán a vía de financiamento
da universidade.
E isto é o que parece en principio, posto que se prevé a implantación cando menos de
titulacións de ámbito das ciencias sociais e xurídicas, enxeñería e arquitectura, inda que
non se concretaron na actualidade. Este anteproxecto de lei entre outros elementos non
contén memoria técnica nin económica, a maiores da oferta formativa.

175635

Así, mentres o SUG esmorece por falta de financiamento, a Xunta prefire ofrecer ao
conxunto da cidadanía galega, a través da universidade privada unha sorte de
titulacións financiadas polas entidades bancarias e apoiadas en institutos que medraron e
conseguiron alumnado ao abeiro de adscricións ás Universidades do SUG e que
empregaron cartos públicos nestas fins.
Non deixa de ser un contrasentido que mentres a Universidade Pública galega esmorece
se creen Universidades Privadas, para engorde das empresas que se van nutrir delas, e
para engorde da banca e dos seus intereses especulativos, inda que iso si, sen ánimo de
lucro, aos que poder ofrecer créditos brandos para a realización das carreiras nestes
centros coas promesas da obtención dun futuro traballo. Así, xa oferta o crédito para a
realización de mestrías a un tipo de xuro variable do 3’50% TIN o primeiro ano e
EURIBOR+ 3’75% nos anos restantes e a devolver en 5 anos.
O goberno de Feijoo leva anos cunha estratexia marcada de derivar estudantes cara ao
ensino privado e fóra do SUG coa imposición de cláusulas de estabilidade, que impide
que se incremente o alumnado, posto que o aumento nunha titulación implica a
diminución noutras a estudantes cara o ensino privado e fóra das universidades públicas
galegas impoñendo unha cláusula de estabilidade que impide que medren os alumnos no
SUG (para incrementar prazas nunha titulación obriga a reducir noutras). Este tope
obriga ao alumnado a buscar noutros lados, na universidade privada. A Xunta apoia con
este proxecto de lei de creación da universidade privada en Galicia polas entidades
financeiras mentres afoga a universidade pública con recortes.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentar Mixto presenta a seguinte proposición non de
lei para o seu debate na Comisión 4ª
O Parlamento de Galicia insta a Xunta a
1.-Retirar o borrador de creación da universidade intercontinental da empresa,
auspiciada por Abanca.
Santiago de Compostela, 12-9-2019.
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Asinado: Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez Estévez e
Pancho Casal Vidal, deputada, deputados e voceiro do G.P. Mixto.

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 12/09/2019 18:21:51
Paula Vázquez Verao na data 12/09/2019 18:21:59
Luis Villares Naveira na data 12/09/2019 18:22:15
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Francisco Casal Vidal na data 12/09/2019 18:22:24
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