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cións e os datos referidos aos convenios e contratos asinados ou ás
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da eliminación da

peaxe nas autoestradas de titularidade autonómica, a extensión

desta medida á AP-9 no caso da súa transferencia á Xunta de Gali-

cia, así como a garantía da igualdade de condicións e comunica-

cións nas vías galegas e o impulso do transporte público por estrada

e do intermodal 155698

- 51684 (09/POC-007696)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Ron Fernández, José Javier e 5 máis

Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da elección do proce-

demento de libre designación para a cobertura de setenta e sete

postos de traballo do Consello de Contas de Galicia e as previsións
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e a definición dalgunha estratexia para a súa protección, en espe-

cial, no ámbito das empresas, profesionais e autónomos 155707
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- 51601 (09/POC-007685)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis

Sobre as actuacións que está a levar a cabo a CRTVG para garan-

tir unha maior transparencia no referido ao seu comportamento, a

xestión do seu orzamento e o bo goberno da Corporación 155710

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

- 51599 (09/PRE-013559)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para evi-

tar a exclusión de Galicia como centro de decisión, do emprego de

calidade e da produción de servizos avanzados de telecomunica-

cións e os datos referidos aos convenios e contratos asinados ou ás

subvencións concedidas a Telefónica nos últimos cinco anos, así

como a avaliación do impacto en Galicia da perda do seu peso e

carácter de empresa referente no sector 155712

- 51634 (09/PRE-013560)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel

Sobre as razóns do Goberno galego para non atender as solicitudes

de colaboración formuladas pola asociación Amigos da Dorna de

Portonovo para a posta en funcionamento do museo flotante de

embarcacións tradicionais no peirao do Chasco, en Sanxenxo, o

prazo previsto para ese fin, así como para a asunción por Portos de

Galicia dun compromiso de apoio aos diferentes encontros dese tipo

de embarcacións no litoral galego 155716

- 51655 (09/PRE-013561)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo, e Fernández Rodríguez, Mónica

Sobre o cumprimento polo Goberno galego do acordo parlamenta-

rio referido á solicitude ao Goberno central da transferencia á Xunta

de Galicia das competencias en materia de saúde penitenciaria e a

inclusión da poboación reclusa no Plan estratéxico para a abordaxe

da hepatite C, a resposta acadada e, se é o caso, o seu estado de

execución 155719

- 51671 (09/PRE-013562)
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Rodas Chapela, Daniel

Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia diante do

Goberno central para a repatriación do capitán do buque Praia de

Areamilla, retido en Senegal, así como as actuacións levadas a cabo

e previstas ao respecto 155721

1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular

Asignación, cualificación e publicación do acordo

- 51508 (09/PDC-000005) (09/POC-007704)

Vilán Lorenzo, Patricia

Pregunta de iniciativa popular sobre a data prevista pola Xunta de

Galicia para a prohibición do acceso das persoas menores de 12

anos ás touradas 155667

1.4.5. Respostas a preguntas

- 51722 - 38408 (09/PRE-012304)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis

Sobre a operatividade en lingua galega das aplicacións de xestión

procesual na Administración de Xustiza 155724

- 51721 - 45632 (09/PRE-013114)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel

Sobre as medidas impulsadas e as xestións diplomáticas desenvol-

vidas polo Goberno galego en relación co acollemento e a libre cir-

culación polo territorio europeo das persoas que foxen da miseria ou

de países en guerra 155726

- 51658 - 47518 (09/PRE-013241)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis

Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para

evitar a desigualdade laboral das mulleres no medio rural 155730

- 51720 - 47598 (09/PRE-013248)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 máis

Sobre os datos referentes ao persoal que se está a dedicar en exclu-

siva ás novas canles da RTVG, os estudos realizados para innovar

neste eido e as súas conclusións para asegurar a captación de novos

espectadores, así como o futuro e a viabilidade da corporación

155732

- 51719 - 48669 (09/PRE-013301)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 3 máis
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Sobre os datos referidos aos convenios ou acordos asinados pola

CRTVG coa Asociación de Clubs de Fútbol e a Federación Galega

de Fútbol para a retransmisión de varios partidos nas tempadas

2015-2016 e 2016-2017 155735

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e
órganos
1.5.4. De ámbito europeo

1.5.4.1. Unión Europea

— Resolución da Presidencia, do 28 de xuño de 2016, pola que se

admite a trámite o escrito das Cortes Xerais polo que se achega

documentación relativa á Consulta sobre a aplicación do principio de

subsidiariedade na Proposta de directiva do Parlamento Europeo e

do Consello relativa ás condicións de entrada e residencia de nacio-

nais de terceiros países con fins de emprego de alta capacitación

[COM (2016) 378 final] [2016/0176 (COD)] {SWD 2016) 194 final}

-09/UECS-000270 (51793)

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na Pro-

posta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa ás

condicións de entrada e residencia de nacionais de terceiros países

con fins de emprego de alta capacitación [COM (2016) 378 final]

[2016/0176 (COD)] {SWD 2016) 194 final} 155737

— Resolución da Presidencia, do 28 de xuño de 2016, pola que se

admite a trámite o escrito das Cortes Xerais polo que se achega

documentación relativa á Consulta sobre a aplicación do principio de

subsidiariedade na Proposta de regulamento do Parlamento Euro-

peo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) nº

1303/2013 no que se refire a unha serie de disposicións relativas á

xestión financeira para determinados Estados membros que sofren,

ou corren o risco de sufrir, graves dificultades en relación coa súa

estabilidade financeira [COM (2016) 418 final] [2016/0193 (COD)]

-09/UECS-000271 (51796)

Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na Pro-

posta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo

que se modifica o Regulamento (UE) nº 1303/2013 no que se refire

a unha serie de disposicións relativas á xestión financeira para

determinados Estados membros que sofren, ou corren o risco de

sufrir, graves dificultades en relación ca súa estabilidade financeira

[COM (2016) 418 final] [2016/0193 (COD)] 155799

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e
goberno interior, organización e funcionamento

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de xuño de 2016, polo que

se admite a trámite o escrito do G.P. dos Socialistas de Galicia polo

que comunica cambios na representación do seu grupo na Comisión

de Peticións e na Deputación Permanente (doc. núm. 51723 e

corrección de erros no doc. núm. 51738) 155669

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de xuño de 2016, polo que

se admite a trámite o escrito do G.P. Mixto polo que comunica o

nome das deputadas que ocuparán, ata o remate da lexislatura, os

postos de titular e suplente na Deputación Permanente (doc. núm.

51728) 155670

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de xuño de 2016, polo que

se admite a trámite o escrito do G.P. Mixto polo que comunica o

nome das deputadas que ocuparán, ata o remate da lexislatura, os

postos de portavoz e viceportavoz (doc. núm. 51728) 155670
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 27 de xuño de
2016, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas

1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 51556 (09/POC-007680)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 3 máis
Sobre a información, a opinión e as medidas previstas pola
Xunta de Galicia respecto dos danos que se están a ocasio-
nar ao patrimonio arqueolóxico galego a consecuencia das
plantacións de eucaliptos
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 51559 (09/POC-007681)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo, e Fernández Rodríguez,
Mónica
Sobre as razóns da elección dunha empresa alemá para
fabricar os novos taboleiros de aceiro para a ponte de
Rande, así como o porto de Avilés para o seu desembarco,
e as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego a favor
da industria do aceiro e os portos de Galicia en relación con
este proxecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 51567 (09/POC-007682)
Grupo Parlamentario Mixto
Fernández Rodríguez, Mónica, e Martínez García, María
Consuelo
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da garantía
do mantemento das dúas clases de infantil e primaria exis-
tentes na antiga escola do Souto, no concello de Fene, os seus
plans a medio e longo prazo para este centro e as medidas que
está a valorar para evitar o despoboamento do medio rural
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 51597 (09/POC-007683)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús

Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego
para evitar a exclusión de Galicia como centro de decisión,
do emprego de calidade e da produción de servizos avanza-
dos de telecomunicacións e os datos referidos aos convenios
e contratos asinados ou ás subvencións concedidas a Telefó-
nica nos últimos cinco anos, así como a avaliación do
impacto en Galicia da perda do seu peso e carácter de
empresa referente no sector
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 51605 (09/POC-007684)
Grupo Parlamentario Mixto
Fernández Rodríguez, Mónica, e Martínez García, María
Consuelo
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co sis-
tema de apoio educativo domiciliario aos nenos que por pro-
blemas de saúde non poden acudir ao seu centro de ensino
habitual, así como as medidas que se están a valorar no caso
do neno de Ferrol diagnosticado de insuficiencia renal ter-
minal secundaria
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 51628 (09/POC-007687)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo, e Fernández Rodríguez,
Mónica
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda
ao Goberno central da realización das xestións necesarias
para a exención de tributación fiscal ás axudas destinadas á
incorporación das persoas mozas ao agro
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 51633 (09/POC-007688)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre as razóns do Goberno galego para non atender as solici-
tudes de colaboración formuladas pola asociación Amigos da
Dorna de Portonovo para a posta en funcionamento do museo
flotante de embarcacións tradicionais no peirao do Chasco, en
Sanxenxo, o prazo previsto para ese fin, así como para a asun-
ción por Portos de Galicia dun compromiso de apoio aos dife-
rentes encontros dese tipo de embarcacións no litoral galego
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 51646 (09/POC-007689)
Grupo Parlamentario Mixto
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Martínez García, María Consuelo, e Fernández Rodríguez,
Mónica
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da solici-
tude ao Goberno central da autorización da visita das depu-
tadas e dos deputados galegos ás penitenciarías existentes en
Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 51649 (09/POC-007690)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo, e Fernández Rodríguez,
Mónica
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do acordo parla-
mentario referido á solicitude ao Goberno central da transfe-
rencia á Xunta de Galicia das competencias en materia de
saúde penitenciaria e a inclusión da poboación reclusa no
Plan estratéxico para a abordaxe da hepatite C, a resposta
acadada e, se é o caso, o seu estado de execución
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 51669 (09/POC-007694)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia diante do
Goberno central para a repatriación do capitán do buque
Praia de Areamilla, retido en Senegal, así como as actua-
cións levadas a cabo e previstas ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 51678 (09/POC-007695)
Grupo Parlamentario Mixto
Fernández Rodríguez, Mónica, e Martínez García, María
Consuelo
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elimina-
ción da peaxe nas autoestradas de titularidade autonómica, a
extensión desta medida á AP-9 no caso da súa transferencia
á Xunta de Galicia, así como a garantía da igualdade de con-
dicións e comunicacións nas vías galegas e o impulso do
transporte público por estrada e do intermodal
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 51684 (09/POC-007696)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Ron Fernández, José Javier e 5 máis

Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da elección do
procedemento de libre designación para a cobertura de
setenta e sete postos de traballo do Consello de Contas de
Galicia e as previsións respecto da convocatoria de concur-
sos específicos para ese fin
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 51691 (09/POC-007697)
Grupo Parlamentario Mixto
Fernández Rodríguez, Mónica, e Martínez García, María
Consuelo
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia
en relación co custo da peaxe no treito da AP-9 comprendido
entre Pontevedra e Vigo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 51699 (09/POC-007698)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre o incremento das reclamacións dos consumidores e
persoas usuarias en relación coa contratación, facturación,
calidade e demais aspectos da subministración de enerxía
eléctrica, o desenvolvemento polo Goberno galego dalgún
plan específico ao respecto e a definición dalgunha estrate-
xia para a súa protección, en especial, no ámbito das empre-
sas, profesionais e autónomos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 51601 (09/POC-007685)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a CRTVG para
garantir unha maior transparencia no referido ao seu com-
portamento, a xestión do seu orzamento e o bo goberno da
Corporación
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corpo-
ración da RTVG

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

Admisión a trámite e publicación

- 51599 (09/PRE-013559)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego
para evitar a exclusión de Galicia como centro de decisión,
do emprego de calidade e da produción de servizos avanza-
dos de telecomunicacións e os datos referidos aos convenios
e contratos asinados ou ás subvencións concedidas a Telefó-
nica nos últimos cinco anos, así como a avaliación do
impacto en Galicia da perda do seu peso e carácter de
empresa referente no sector

- 51634 (09/PRE-013560)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre as razóns do Goberno galego para non atender as solici-
tudes de colaboración formuladas pola asociación Amigos da
Dorna de Portonovo para a posta en funcionamento do museo
flotante de embarcacións tradicionais no peirao do Chasco, en
Sanxenxo, o prazo previsto para ese fin, así como para a asun-
ción por Portos de Galicia dun compromiso de apoio aos dife-
rentes encontros dese tipo de embarcacións no litoral galego

- 51655 (09/PRE-013561)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo, e Fernández Rodríguez,
Mónica
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do acordo parla-
mentario referido á solicitude ao Goberno central da transfe-
rencia á Xunta de Galicia das competencias en materia de
saúde penitenciaria e a inclusión da poboación reclusa no
Plan estratéxico para a abordaxe da hepatite C, a resposta
acadada e, se é o caso, o seu estado de execución

- 51671 (09/PRE-013562)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia diante do
Goberno central para a repatriación do capitán do buque
Praia de Areamilla, retido en Senegal, así como as actua-
cións levadas a cabo e previstas ao respecto

1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular

Asignación, cualificación e publicación do acordo

- 51508 (09/PDC-000005) (09/POC-007704)
Vilán Lorenzo, Patricia

Pregunta de iniciativa popular sobre a data prevista pola
Xunta de Galicia para a prohibición do acceso das persoas
menores de 12 anos ás touradas
BOPG nº 664, do 23.06.2016

A Mesa toma coñecemento do escrito de dona Patricia
Vilán Lorenzo (doc. núm. 51709) polo que solicita asu-
mir como propia e converter en pregunta con resposta
oral en Comisión (09/POC-007704) a pregunta de inicia-
tiva popular doc. núm. 51508 (09/PDC-000005), e
acorda:

1º. Asignar a pregunta á deputada.

2º. Cualificala como pregunta con resposta oral ante a Comi-
sión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustíza e
Interior .

3º. Publicar o acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

4º. Comunicar o acordo aos promotores da iniciativa.

1.4.5. Respostas a preguntas

Toma de coñecemento das respostas, remisión ás deputadas

e aos deputados e publicación

- 51722 - 38408 (09/PRE-012304)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a operatividade en lingua galega das aplicacións de
xestión procesual na Administración de Xustiza

- 51721 - 45632 (09/PRE-013114)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre as medidas impulsadas e as xestións diplomáticas des-
envolvidas polo Goberno galego en relación co acollemento
e a libre circulación polo territorio europeo das persoas que
foxen da miseria ou de países en guerra

- 51658 - 47518 (09/PRE-013241)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis
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Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno
galego para evitar a desigualdade laboral das mulleres no
medio rural

- 51720 - 47598 (09/PRE-013248)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre os datos referentes ao persoal que se está a dedicar en
exclusiva ás novas canles da RTVG, os estudos realizados
para innovar neste eido e as súas conclusións para asegurar
a captación de novos espectadores, así como o futuro e a via-
bilidade da corporación

- 51719 - 48669 (09/PRE-013301)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 3 máis
Sobre os datos referidos aos convenios ou acordos asinados
pola CRTVG coa Asociación de Clubs de Fútbol e a Federa-
ción Galega de Fútbol para a retransmisión de varios parti-
dos nas tempadas 2015-2016 e 2016-2017

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016

Marta Rodríguez Arias
Vicepresidenta 1ª

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e
órganos
1.5.4. De ámbito europeo

1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 28 de xuño de 2016, pola que se

admite a trámite o escrito das Cortes Xerais polo que se achega

documentación relativa á Consulta sobre a aplicación do prin-

cipio de subsidiariedade na Proposta de directiva do Parla-

mento Europeo e do Consello relativa ás condicións de entrada

e residencia de nacionais de terceiros países con fins de

emprego de alta capacitación [COM (2016) 378 final] [2016/0176

(COD)] {SWD 2016) 194 final}

-09/UECS-000270 (51793)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na
Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello
relativa ás condicións de entrada e residencia de nacionais de
terceiros países con fins de emprego de alta capacitación [COM
(2016) 378 final] [2016/0176 (COD)] {SWD 2016) 194 final}

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada,
co número 51793, o escrito das Cortes Xerais polo que se
achega documentación relativa á solicitude da Comisión
Mixta para a Unión Europea en relación coa Consulta
sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na Pro-
posta de directiva do Parlamento Europeo e do Consello
relativa ás condicións de entrada e residencia de nacionais
de terceiros países con fins de emprego de alta capacita-
ción [COM (2016) 378 final] [2016/0176 (COD)] {SWD
2016) 194 final}.

Conforme o establecido na norma segunda das Normas
reguladoras do procedemento para o control do principio de
subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Euro-
pea (nos BOPG núms. 276, do 16 de xullo de 2010, e 446,
do 7 de abril de 2011), resolvo:

1º. Trasladarlles o referido escrito á Comisión de Asuntos
Europeos e aos portavoces dos grupos parlamentarios e orde-
nar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas
normas, no prazo dos dez días naturais seguintes á remi-
sión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamen-
tarios poderán presentar propostas de ditame motivado
nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran
que o proxecto de acto lexislativo da Unión Europea
resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio de sub-
sidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa
da Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos
Europeos, que as cualificará e admitirá a trámite se reúnen
os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finaliza-
ción do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa
que teña lugar.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Resolución da Presidencia, do 28 de xuño de 2016, pola que se

admite a trámite o escrito das Cortes Xerais polo que se achega

documentación relativa á Consulta sobre a aplicación do prin-

cipio de subsidiariedade na Proposta de regulamento do Parla-

mento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regula-

mento (UE) nº 1303/2013 no que se refire a unha serie de dis-

posicións relativas á xestión financeira para determinados

Estados membros que sofren, ou corren o risco de sufrir, gra-

ves dificultades en relación coa súa estabilidade financeira

[COM (2016) 418 final] [2016/0193 (COD)]

-09/UECS-000271 (51796)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade
na Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do
Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) nº
1303/2013 no que se refire a unha serie de disposicións rela-
tivas á xestión financeira para determinados Estados mem-
bros que sofren, ou corren o risco de sufrir, graves dificulta-
des en relación ca súa estabilidade financeira [COM (2016)
418 final] [2016/0193 (COD)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 51796, o escrito das Cortes Xerais polo que se achega
documentación relativa á solicitude da Comisión Mixta para a
Unión Europea en relación coa Consulta sobre a aplicación do
principio de subsidiariedade na Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o
Regulamento (UE) nº 1303/2013 no que se refire a unha serie
de disposicións relativas á xestión financeira para determian-
dos Estados membros que sofren, ou corren o risco de sufrir,
graves dificultades en relación ca súa estabilidade financieira
[COM (2016) 418 final] [2016/0193 (COD)].

Conforme o establecido na norma segunda das Normas
reguladoras do procedemento para o control do principio de
subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Euro-
pea (nos BOPG núms. 276, do 16 de xullo de 2010, e 446,
do 7 de abril de 2011), resolvo:

1º. Trasladarlles o referido escrito á Comisión de Asuntos
Europeos e aos portavoces dos grupos parlamentarios e
ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas nor-
mas, no prazo dos dez días naturais seguintes á remisión do

proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios pode-
rán presentar propostas de ditame motivado nas que deberán
expoñer as razóns polas que consideran que o proxecto de
acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo
ou en parte, ao principio de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa
da Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos
Europeos, que as cualificará e admitirá a trámite se reúnen
os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finaliza-
ción do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa
que teña lugar.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e
goberno interior, organización e funcionamento

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de xuño de 2016, polo

que se admite a trámite o escrito do G.P. dos Socialistas de

Galicia polo que comunica cambios na representación do seu

grupo na Comisión de Peticións e na Deputación Permanente

(doc. núm. 51723 e corrección de erros no doc. núm. 51738)

Examínase o escrito do portavoz do G.P. dos Socialistas de
Galicia polo que se comunican cambios na representación
do seu grupo na Comisión de Peticións e na Deputación Per-
manente (doc. núm. 51723 e corrección de erros no doc.
núm. 51738).

A Mesa adopta o seguinte acordo:

1º. Tomar coñecemento dos cambios na representación do
G.P. dos Socialistas de Galicia  nos órganos seguintes:

Comisión de Peticións:

Alta: Carmen Gallego Calvar.
Baixa: Patricia Vilán Lorenzo.
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Deputación Permanente:

Alta: Patricia Vilán Lorenzo, Emilio Vázquez Blanco e
Noela Blanco Rodríguez.

Baixa: José Luis Méndez Romeu, Juan Carlos González
Santín e Carmen Gallego Calvar.

Suplentes na Deputación Permanente:

Alta: José Ramón Val Alonso e María Quintas Álvarez.
Baixa: Raúl Fernández Fernández e María Quintas Álvarez.

2º. Comunicarlle este acordo a Intervención e Asuntos Eco-
nómicos.

3º. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016
Marta Rodríguez Arias
Vicepresidenta 1ª

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de xuño de 2016, polo

que se admite a trámite o escrito do G.P. Mixto polo que comu-

nica o nome das deputadas que ocuparán, ata o remate da

lexislatura, os postos de titular e suplente na Deputación Per-

manente (doc. núm. 51728)

Examínase o escrito do G.P. Mixto no que comunica cam-
bios na Deputación Permanente ata o remate da lexislatura
(doc. núm. 51728).

A Mesa adopta o seguinte acordo:

1º. Tomar coñecemento dos seguintes cambios na represen-
tación do G.P. Mixto no seguinte órgano parlamentario:

Deputación Permanente:

Titular: Dª María Consuelo Martínez García.
Suplente: Dª Carmen Iglesias Sueiro.

2º. Comunicarlle este acordo a Intervención e Asuntos Eco-
nómicos.

3º. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016
Marta Rodríguez Arias
Vicepresidenta 1ª

Acordo da Mesa do Parlamento, do 27 de xuño de 2016, polo

que se admite a trámite o escrito do G.P. Mixto polo que comu-

nica o nome das deputadas que ocuparán, ata o remate da

lexislatura, os postos de portavoz e viceportavoz (doc. núm.

51728)

Examínase o escrito das deputadas do G.P. Mixto no que
comunica cambios na portavocía ata o remate da lexislatura
(doc. núm. 51728).

A Mesa adopta o seguinte acordo:

1º. Tomar coñecemento dos seguintes cambios no G.P.
Mixto:

Portavocía

a) Voceira: Dª María Consuelo Martínez García.
b) Vicevoceira: Dª Carmen Iglesias Sueiro.

2º. Comunicarlle este acordo a Intervención e Asuntos Eco-
nómicos.

3º. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2016

Marta Rodríguez Arias
Vicepresidenta 1ª
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Emilio Vázquez Blanco, Vicente Docasar Docasar,  María Concepción Burgo 

López e José Ramón Val Alonso, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión 4ª. 

 

 

Puidemos ver recentemente como dúas asociacións como son ADEGA e Mariña 

Patrimonio, presentaron un dossier documentando unha serie de danos 

provocados pola industria madeireira, concretamente do eucalipto, en 40 

xacementos arqueolóxicos do norte da provincia de Lugo. 

 

 

Tal e como se pode ver neste traballo, no que aparecen fotografías e localizacións 

exactas dos elementos protexidos, as desfeitas afectan a mámoas, abrigos 

paleolíticos, castros e restos medievais de 12 concellos: Abadín, Lourenzá, O 

Vicedo, Alfoz, Mondoñedo, Viveiro, Barreiros, Trabada, Xove, Foz, Valadouro e 

Friol. Segundo parece, este problema foi provocado por plantacións, cortas, 

apertura de pistas, rozado con maquinaria pesada e outros labores asociados á 

explotación forestal do eucalipto. 

 

 

Ademais, o problema é que, segundo afirman desde as dúas asociacións, “estes 

40 casos, son só unha pequena mostra, a punta do iceberg do que pode estar a 

acontecer en moitos montes galegos”. 

 

 

Non é a primeira vez que poñemos en valor o traballo voluntario de moitas 

persoas e colectivos, grazas aos  que podemos coñecer o estado no que se atopa 

unha gran parte do patrimonio galego. Un traballo que está a suplir unha tarefa 

que debera corresponder á Xunta de Galicia que en materia de patrimonio, 

aplicou unha política de recortes e de abandono e que está a ter consecuencias 

irreversibles no patrimonio galego. Xa dixemos moitas veces, a modo de 

exemplo, que o 30 % dos bens declarados de interese cultural están nun estado de 

abandono ou xa non existen. 
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Neste caso, tal e como advirten dende a Asociación Mariña Patrimonio, dos 500 

xacementos inventariados pola Xunta nas comarcas da Mariña, 250 teñen 

eucaliptos enriba. E tendo en conta que os eucaliptos se cortan cada 15 anos, 

“isto significa que a metade dos xacementos están en grave risco, sobre todo as 

mámoas, que son moi febles”. 

 

 

Ante esta situación os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª)  Cónstalle á Xunta de Galicia o estado de danos que está a sufrir o patrimonio 

galego por causa das plantacións do eucalipto? 

 

 

2ª)  Cal considera a Xunta de Galicia que é a situación na que se atopa o 

patrimonio de Galicia? 

 

 

3ª)  Considera a Xunta de Galicia que o patrimonio galego está o suficientemente 

protexido? 

 

 

4ª) Cre a Xunta de Galicia que está a cumprir as súas funcións de vixilancia e 

protección do patrimonio galego? 

 

 

5ª)  Que medidas ten prevista a Xunta de Galicia para evitar as consecuencias que 

está a sufrir o patrimonio galego debido ás plantacións de eucaliptos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 16 de xuño de 2016 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 16/06/2016 19:20:06 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 16/06/2016 19:20:14 
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María Concepción Burgo López na data 16/06/2016 19:20:23 
 

José Ramón Val Alonso na data 16/06/2016 19:20:29 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Consuelo Martínez García e Mónica Fernández Rodríguez, deputadas do 

Grupo Parlamentar Mixto, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 

6ª Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 

 

As pranchas de aceiro para fabricar os novos taboleiros da ponte de Rande 

foron  laminadas na factoría alemá de Dillinger e despois desembarcadas no 

porto de Avilés onde se procederá ao seu curte para facilitar o seu transporte 

por estrada ata a centro do Grupo Dizmar en O Carballiño (Ourense), onde se 

transformarán nas estruturas dos futuros viais do viaduto entre Vigo e O 

Morrazo. 

O traslado das pranchas dende Dillinger a Avilés obrigou ao seu transporte vía 

marítima a través dun buque de gran porte, co conseguinte custe. 

As actividades relacionadas coa construción teñen un peso importante nas 

industrias integradas na Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia -

ASIME, que conta con empresas de estruturas metálicas. Actualmente operan 

de maneira relevante no mercado internacional, contando cunha ampla 

experiencia na execución de traballos de gran singularidade e complexidade. 

Dentro do tecido industrial galego existen empresas con ampla experiencia na 

enxeñería, deseño, fabricación e montaxe de estruturas metálicas, que contan 

cun alto grado tecnolóxico e medios produtivos avanzados, que lles permiten 

abordar calquera tipo de proxecto en aceiro.  
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Galiza conta tamén con portos capaces de recibir un cargamento deste volume, 

máis foi elixido o porto de Avilés, co conseguinte custe do seu traslado ata O 

Carballiño. 

Polo exposto, formúlanse as seguintes Preguntas  para a súa resposta oral en 

Comisión:  

 Por que se optou por unha empresa alemá e non por unha galega? 

 Por que se optou polo porto de Avilés e non por un porto galego? 

 Que accións exerceu a Xunta a favor da industria galega do aceiro en 

relación a este proxecto? 

 Que accións exerceu a Xunta a favor dos portos galegos en relación a 

este proxecto? 

 

Pazo do Parlamento, a 17 de xuño de 2016 

Asdo.: Consuelo Martínez García  
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 
Asdo.: Mónica Fernández Rodríguez 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 17/06/2016 09:13:38 

 
Mónica Fernández Rodríguez na data 17/06/2016 09:13:48 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Mónica Fernández Rodríguez e Consuelo Martínez García, deputadas do 

Grupo Parlamentar Mixto, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 

4ª Educación e Cultura 

 

Nestas últimas semanas iniciouse unha campaña de recollida de sinaturas pola 

ANPA do CEIP de Sillobre no concello de Fene, coñecida como a antiga escola 

do Souto onde estudaron todas as veciñas e veciños desta parroquia, onde a 

Xunta mostrou  a intención de unificar ás dúas clases existentes neste centro, 

unha de infantil (de 3 a 5 anos) e outra de primaria (de 6 a 7 anos) que na 

actualidade ten 16 alumnas/os.  

As nais e pais están agardando a confirmación por parte da Consellería de 

Educación, pois a saben que unha das dúas docentes do centro (unha leva 25 

anos e outra máis de 20) non continuarán o vindeiro curso. Dende a 

Consellería falan da redución do número de alumnos para o vindeiro curso pero 

non teñen en conta a taxa de natalidade desta parroquia onde volverá 

aumentar o número de alumnado. 

Este feito empobrece o propio funcionamento da escola e fomenta o 

desprazamento das familias cara o centro urbano, favorecendo o 

despoboamento da zona rural do concello. A  Xunta debería  impulsar este tipo 

de escolas dando prioridade aos dereitos da infancia, aqueles que din que as 

nenas e nenos deben recibir clase no seu medio. 
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Polo exposto, as deputadas que subscriben, formulan as seguintes preguntas 

á Xunta para a súa  resposta oral en Comisión:  

 Vai garantir a existencia das dúas clases, unha de infantil e outra de 

primaria? 

 Que previsións ten a medio-longo prazo con esta escola? 

 Que medidas contempla en educación para evitar o despoboamento do 

rural? 

 

Pazo do Parlamento, a 17 de xuño de 2016 

Asdo.: Mónica Fernández Rodríguez 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 
Asdo.: Consuelo Martínez García  
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Mónica Fernández Rodríguez na data 17/06/2016 11:25:23 

 
María Consuelo Martínez García na data 17/06/2016 11:25:30 
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Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa ás actuacións a 

realizar para evitar o deslocalización de Telefónica 

 

A decisión dos gobernos españois de liberalizar o sector das 

telecomunicacións para facilitar o negocio do capital, e pasar de ser un servizo 

público a considerarse un servizo de interese xeral, ten modificado 

profundamente este sector fundamentalmente en cuestións como: o abandono e 

deterioro do servizo naqueles territorios que non son economicamente rendíbeis; 

o conseguinte incremento da “fenda dixital” e a baixa calidade do servizo e a 

destrución de emprego e a precariedade das condicións de traballo. 

Telefónica/Movistar é a empresa referente no sector, pola súa condición 

de Operador con Poder Significativo no Mercado, antes denominado operador 

dominante, polo tanto, das políticas do “mercado” en materia de emprego, 

desenvolvemento tecnolóxico e fluxo de rendas no noso País. 

Telefónica-Movistar executa unha política empresarial de concentración e 

centralización tanto do persoal como da estrutura organizativa.Está a implantar 

un modelo Empresarial e de persoal concentrado, con dous pivotes, Madrid - 

Barcelona, e tres capitais territoriais en Bilbao, Valencia e Sevilla. Nesta 
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implantación en 2011 eliminaron o Territorio Galiza-Asturias que tiña a capital 

na Coruña e trasladárona a Bilbao. Ten unha organización interna con 4 

categorías provinciais, determinantes para a súa política de persoal (Especial, 

tipo I, II e III), toda Galiza é cualificada de Tipo III, xa que en 2012 rebaixase a 

categoría III a Coruña e Pontevedra. 

O Bloque Nacionalista Galego ten presentado diversas iniciativas no 

Parlamento Galego denunciando o progresivo desmantelamento de Telefónica en 

Galiza, co que significa de espolio dunha infraestrutura produtiva fundamental 

como é a das telecomunicacións, a perda e deterioro de postos de traballo, mais a 

situación non fai máis que empeorar. 

Telefónica ten aprobado un Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas 

(CEV) no que están integrados os cadros de persoal de Telefónica de España, 

S.A.U, Telefónica Móbiles e TESOL, Telefónica Soluciones. Nese CEV, 

inclúese un Plan de Adecuación de Plantillas 2016-2017, que implica unha nova 

redución de emprego de ata 6500 traballadores/as en todo o Estado. 

É evidente que a política de xestión de recursos humanos, que inclúe a 

redistribución do cadro de persoal e unha organización do traballo, exclúe a 

Galiza do emprego de calidade e da produción de servizos avanzados de 

telecomunicacións.Emprego meramente testemuñal, emprego cualificado 

deslocalizado, e o resto externalizado, precarizado en empresas subcontratadas. 

Aproximadamente son 24.000 as persoas empregadas neste grupo de 

empresas, das que en Galiza hai 1.100, é dicir o 4.17% , mentres representa a 
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nivel do Estado o 6.5% da poboación e o 5% do PIB. Existe un déficit de persoal 

en Galiza de arredor de 662 profesionais, cando en xuño de 2014 era de 472. 

Esta actuación vense realizando desde hai tempo, entre 2011-2013, coa 

aplicación do ERE, reduciuse un 32% o cadro de persoal en Galiza. En novembro 

de 2015, o Grupo Telefónica tiñan en Galiza 1240 traballadores/as, o 4.56% do 

persoal do Estado. 

Que o deseño, a dirección, a organización e a planificación da actividade 

das telecomunicacións se realicen cada vez máis afastadas do noso país, ten 

como consecuencia deixar a Galiza sen un sector estratéxico, en canto á toma de 

decisións e ao desenvolvemento económico e de emprego. Un sistema de xestión 

cos centros de decisión noutros territorios conduce a un descoñecemento da 

realidade económica, e mesmo física de Galiza, que se traduce inevitabelmente 

nunha redución da cantidade e calidade do servizo, nun atraso económico e 

tecnolóxico. 

 

Esta son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a 

súa resposta oral en comisión: 

-Que actuacións ten realizado o Goberno galego para evitar que Galiza 

quede excluída como centro de decisión, do emprego de calidade e da produción 

de servizos avanzados de telecomunicacións? 

-Cantos convenios, contratos ou subvencións ten realizado a Xunta con 

Telefónica nos últimos cinco anos? Cal é a cuantía dos mesmos? 
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-Ten avaliado cal é a repercusión en Galiza da perda de peso e 

referencialidade de Telefónica? 

-Co deseño, dirección, organización e planificación da actividade das 

telecomunicacións realizados cada vez máis afastadas, coida que Galiza pode ter 

un desenvolvemento en telecomunicacións acaído? 

-Coidan que coa perda continua de emprego, e a precarización pode 

manterse un servizo de calidade? 

 

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 17/06/2016 13:48:46 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 17/06/2016 13:48:51 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Mónica Fernández Rodríguez e Consuelo Martínez García, deputadas do 

Grupo Parlamentar Mixto, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 

4ª Educación e Cultura. 

 

O dereito á educación é un dereito humano recoñecido e se entende como o 

dereito a unha educación primaria gratuíta e obrigatoria para toda nena e neno, 

unha obrigación a desenvolver unha educación secundaria accesíbel para toda 

a mocidade sen distinción racial. 

A educación básica no estado español e en Galiza é obrigatoria e gratuíta para 

todas as persoas, agás os materiais educativos e os libros. Desenvólvese ao 

longo de 10 cursos académicos, que nun principio se corresponden coa etapa 

de 6 ata os 16 anos, estes cursos se distribúen en dous tramos: a educación 

primaria e a educación secundaria obrigatoria. 

Nos últimos anos, por diversas causas, o sistema debe considerar o actual 

sistema de atención e apoio educativo a domicilio pois existen casos de nenas 

e nenos que por motivos de enfermidade non poden acudir á escola ou ao 

instituto pero si poden recibir clases no seu domicilio ou no hospital onde están 

ingresados. 

Os protocolos que había ata a actualidade deberían ser revisados polo  

departamento educativo como polo sanitario para facer as reformas que sexan 

precisas para garantir un acceso en pé de igualdade de oportunidades. 
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 Xa houbo antecedentes cun neno por motivos de saúde na Costa da Morte 

onde se deberon tomar medidas para evitar os atrasos cunha  adaptación 

curricular específica, contando coa opinión de sanidade. 

Pero este non  é o único caso, pois existe  outro en Ferrol dun neno 

diagnosticado de insuficiencia renal terminal secundaria ao que hai que engadir 

a precariedade económica da súa familia. O estado de saúde deste neno 

require unha persoa constantemente ao seus carón e non pode asistir a escola 

por esta enfermidade e non recibe asistencia educativa no seu fogar. 

Polo exposto, as deputadas que subscriben, formulan as seguintes preguntas 

á Xunta para a súa  resposta oral en Comisión:  

 Que consideracións ofrece para o sistema de apoio domiciliario ás 

nenas e nenos que por problemas de saúde non poden acudir a súa 

escola ou instituto habitual? 

 Que medidas se contemplan no caso do neno de Ferrol para ofrecer a 

mesma igualdade de oportunidades tendo en conta a súas 

características? Cando se vai facer esta asistencia educativa? 

 

Pazo do Parlamento, a 17 de xuño de 2016 

Asdo.: Mónica Fernández Rodríguez 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 
Asdo.: Consuelo Martínez García  
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Mónica Fernández Rodríguez na data 17/06/2016 14:54:43 
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María Consuelo Martínez García na data 17/06/2016 14:54:51 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Consuelo Martínez García e Mónica Fernández Rodríguez, deputadas do 

Grupo Parlamentar Mixto, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 7ª Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. 

 

As axudas para a incorporación dos mozos e mozas ao agro (financiadas nun 

75% por fondos europeos, nun 17,5% pola Xunta e nun 7,5% polo Estado 

central) supoñen unha ferramenta imprescindible para fomentar o 

rexuvenecemento do sector e, en xeral, do rural galego, tendo en conta que en 

Galicia menos dun 5% das explotacións están en mans de xente nova e máis 

do 40% é propiedade de persoas de máis de 60 anos. 

Ata o ano 2014 as axudas á incorporación vinculábanse só a investimentos. No 

momento de declaralas a Facenda, permitíase que os e as beneficiarias 

imputaran ese ingreso ao longo de varios anos, conforme facían as 

amortizacións.  

Porén, dende o 2014, comezou a permitirse que estas axudas puidesen servir 

para axudar nos gastos correntes das explotacións, de cara a fomentar máis 

eficazmente as incorporacións de mozos e mozas, o problema é que nestes 

casos de gastos xerais, non se permite distribuír a tributación en varios 

exercicios. 

A última convocatoria dispuña 57 millóns de euros, tanto para investimentos 

concretos como para gastos xeral dunha primeira instalación, dirixidos a 

persoas entre os 18 e os 41 anos, coa obriga de manter a actividade durante 

polo cinco exercicios. 
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Porén, como denuncia o Sindicato Labrego Galego, estas axudas están 

sometidas a unha fiscalidade excesiva e inxusta, que lles obriga a tributar ata 

un terzo da cantidade total recibida no primeiro ano (aínda que a axuda se 

refire a un período de cinco) e, en ocasións, mesmo se impón o pagamento a 

persoas que aínda non recibiron a subvención. 

Estas axudas deberían estar exentas de tributación  para favorecer a 

incorporación de xente moza ao agro, xa que o inicio da actividade é o un 

período no que deben enfrontar numerosas amortizacións e precisan dispoñer 

de liquidez.  

Polo exposto, formúlanse as seguintes Preguntas  á Xunta de Galicia, para a 

súa resposta oral en Comisión:  

 Vai dirixirse ao goberno do estado para que realice as xestións 

necesarias para que estas axudas fiquen exentas de tributar impostos?  

 Vai dirixirse ao goberno do estado para que mentres non se regule esa 

exención se unifique o criterio de prorratear o imposto sobre esta 

subvención durante os cinco anos obrigatorios do período de 

instalación? 

 

Pazo do Parlamento, a 20 de xuño de 2016 

Asdo.: Consuelo Martínez García  
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 
Asdo.: Mónica Fernández Rodríguez 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 20/06/2016 13:36:09 
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Mónica Fernández Rodríguez na data 20/06/2016 13:36:15 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, sobre cales son as razóns de 

que non se teña atendido as solicitudes da colectivo amigos da Dorna de Portonovo para 

levar a cabo a iniciativa do museo flotante no peirao do Chasco (Sanxenxo). 

 

O colectivo Amigos da Dorna de Portonovo é unha asociación sen animo de lucro 

cunha vocación de recuperación e conservación do patrimonio cultural, marítimo de 

Galicia. Foi fundada no ano 1997 por un grupo de amigos e dende entón ten desenvolvido 

un arduo traballo en prol da recuperación, conservación e divulgación de todo tipo de 

embarcacións tradicionais. Dentro dos seus proxectos cabe destacar a posta en valor da 

dorna xeiteira, a “Jatiña”, o “Platuxa”, a dorna polbeira “Bicoca”, etc desenvolvendo 

diversas actividades culturais en Portonovo como as Concentracións de Embarcacións 

Tradicionais, Travesías de San Roque, as Regatas do Sepelo, os Enterros da Sardiña ou a 

Cachadas de San Xoán. Tamén é de destacar a promoción que realizan a través do seu  

voceiro chamado “O Cabeso” das actividades da propia asociación e de todo o 

relacionado coa cultura marítima fluvial. 

Este traballo foi a máis e na actualidade están interesados en desenvolver un 

museo flotante no molle do Chasco co obxectivo de xuntar diferentes embarcacións 

tradicionais para que os visitantes e veciños poidan coñecer as características das 

diferentes embarcacións e incluso ofertáselle a posibilidade de embarcar e navegar nestas 

embarcacións restauradas por augas da ría de Pontevedra. 
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Sorprende que todo este entusiasmo se vexa ralentizado por parte de quen debería 

velar e apoiar este tipo de iniciativas e así vemos como os membros desta asociación 

veñan denunciando as trabas e impedimentos cos que se están encontrando por parte de 

Portos de Galiza para a posta en funcionamento desta iniciativa que permitiría acercar o 

mundo das embarcacións tradicionais a un público moito máis amplo e contribuír ao 

fomento da nosa cultura pero tamén a unha maior oferta lúdico-cultural-marítimo-

pesqueira na oferta de actividades que se sumaría a oferta turística do concello de 

Sanxenxo. 

Esta iniciativa comezou a tomar forma a partir do ano 2013 e conta co apoio da 

confraría de pescadores, do club náutico e o propio concello, curiosamente veñen de dar 

conta que os compromisos de Portos de Galiza nunca se efectivizaron e denuncian que os 

escritos presentados diante do ente portuario non son contestados e incluso din padecer 

unha utilización partidaria por parte do presidente do ente autonómico. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

1.- Que valoración realiza Portos de Galiza de iniciativas como esta para por en 

valor e dar a coñecer o mundo das embarcacións tradicionais? Cales son as razóns de que 

non se teña atendido as solicitudes da colectivo amigos da Dorna de Portonovo para levar 

a cabo a iniciativa do museo flotante no peirao do Chasco (Sanxenxo)? 

2.- Como é posible que colectivos como amigos da Dorna se queixen de que os 

seus escritos non son contestados por Portos de Galiza? Considera razoable que dende o 

2013 non encontren a colaboración precisa de Portos de Galiza? Para cando unha 

solución adecuada a este problema e o compromiso de colaborar e participar neste tipo de 
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iniciativas que poñen en valor o noso patrimonio marítimo e contribúe a diversifica as 

actividades relacionadas co mar e a valorar o noso patrimonio marítimo? 

3.- Para cando un compromiso claro de Portos de Galiza para apoiar os diferentes 

encontros de embarcacións tradicionais que se desenvolven por todo o litoral galego e 

facilitar unhas adecuadas instalacións portuarias que permitan o amarre deste tipo de 

embarcacións e contribuír deste xeito ao seu fomento e divulgación? 

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 20/06/2016 14:01:36 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Consuelo Martínez García e Mónica Fernández Rodríguez, deputadas do 

Grupo Parlamentar Mixto, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 1º Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Non é a primeira vez que o Grupo Parlamentar Mixto denuncia no Parlamento 

Galego a situación de deterioro arquitectónico e mobiliario, o amoreamento de 

reclusos, a violación de dereitos fundamentais, torturas e mortes pouco 

explicadas.  

O día 17 de xuño, o módulo tres da prisión da Lama foi escenario dunha pelexa 

multitudinaria  na que participaron  medio centenar de presos dos 109 que 

conviven no módulo e que se saldou cun home ferido e varios lesionados, 

segundo Acaip. 

Ao parecer, o altercado foi consecuencia da concentración de presos de dous 

módulos diferentes no módulo 3 mentres se coloca a instalación de detectores 

de fume nas celas. 

En varias ocasións este grupo parlamentar ten solicitado ao Ministerio de 

Interior a visita aos centros penitenciarios de Galiza, sendo denegada outras 

tantas veces alegando a competencia estatal. 

Ante a reiteración das denuncias e situacións de risco nos centros 

penitenciarios localizados en territorio galego e en pro do Principio de 

Transparencia as deputadas que subscriben, formulan a seguinte Pregunta  á 

Xunta de Galicia, para a súa resposta oral en Comisión:  
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 Vai dirixirse a Xunta ao goberno do Estado solicitando en nome do 

goberno galego e do Parlamento de Galicia se autorice a visita das 

deputadas e deputados galegos ás penitenciarías sitas en Galicia, así 

como as entrevistas coas persoas internas nas institucións que así o 

soliciten? 

 

Pazo do Parlamento, a 21 de xuño de 2016 

Asdo.: Consuelo Martínez García  
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 
Asdo.: Mónica Fernández Rodríguez 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 21/06/2016 10:08:05 

 
Mónica Fernández Rodríguez na data 21/06/2016 10:08:10 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Consuelo Martínez García e Mónica Fernández Rodríguez, deputadas do 

Grupo Parlamentar Mixto, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 5ª Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

Na sesión plenaria celebrada o cinco de maio de dous mil quince, o Grupo 

Parlamentar Mixto presentou unha PNL instando a solicitar do goberno do 

estado a transferencia en saúde das persoas internas en centros penitenciarios 

en Galiza. 

Froito desa iniciativa, chegouse a unha transaccional que foi aprobada con 72 

votos a favor, ningún voto en contra e ningunha abstención, co seguinte 

acordo:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

1. Solicitar do goberno do estado o traspaso das competencias en materia 

de saúde penitenciaria á Xunta de Galicia para a súa asunción polo 

Sergas, de conformidade co establecido na adicional sexta da Lei de 

cohesión do Sistema Nacional de Saúde 2003. 

2. Esta transferencia debe estar acompañada dos medios económicos e 

materiais necesarios e atender a suficiencia dinámica para a prestación 

do correspondente servizo. 

3. Incluír, de forma inmediata, a poboación reclusa no Plan estratéxico para 

a abordaxe da Hepatite C e que esas persoas sexan tratadas cos 

mesmos criterios e prontitude que o resto.” 
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En base ao exposto, as deputadas que subscriben formulan as seguintes 

Preguntas  á Xunta de Galicia, para a súa resposta oral en Comisión:  

 Dirixiuse xa a Xunta ao goberno do estado para a solicitude das 

competencias en materia de saúde penitenciaria? 

 Cal é a resposta do goberno do estado? 

 En que situación está a tramitación da transferencia? 

 En que situación está o tratamento da Hepatite C á poboación reclusa? 

 

Pazo do Parlamento, a 21 de xuño de 2016 

Asdo.: Consuelo Martínez García  
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 
Asdo.: Mónica Fernández Rodríguez 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 21/06/2016 10:45:45 

 
Mónica Fernández Rodríguez na data 21/06/2016 10:45:50 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en Comisión, sobre que medidas 

adoptou a Xunta de Galiza ante o Estado español para a repatriación do capitán do 

buque Areamilla retido en Senegal. 

 

A través dos medios de comunicación coñecemos que o capitán do Praia de 

Areamilla leva retido en Dakar desde fai oito meses. Foi o pasado 11 de outubro cando 

o patrón e a súa tripulación foron detidos polas autoridades senegalesas acusados de 

faenar en augas territoriais deste país. Con posterioridade puxeron en liberdade a 

tripulación pero mantendo detido ao  patrón,  primeiro durante catro meses a bordo da 

embarcación e o resto nun hotel desta cidade pero reténdolle o pasaporte co cal non 

pode volver a Galiza. 

As autoridades senegalesas reclámanlle á casa armadora unha fianza de 1.500 

millóns de francos CFA por un delito que ata a data non foron quen de demostrar, 

padecendo a casa armadora unha total indefensión, dado que ten solicitado a mediación 

do Goberno español e que se aportara como probas as caixas negras ou o DEA e así 

poder demostrar a ruta seguida polo barco. O capitán afirma que unicamente se dirixían 

ao porto de Dakar para descargar e que hoxe hai tecnoloxía suficiente para saber en 

cada momento onde se encontraba o barco, polo que require das autoridades españolas e 

comunitarias que tomen cartas no asunto e non consentir esta tropelía e resolver dunha 

vez esta situación indefensible. 
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A casa armadora valora a fianza nuns 700.000 euros, unha cantidade que non o 

vale o barco, xa que o mesmo se ten devalado dende que foi expulsada a flota 

cefalopodeira do banco de Mauritania e agora vense obrigados a deambular buscando 

unha licenza que lle permita manter a actividade. 

O máis indignante é ver as declaracións do capitán e do portavoz da casa 

armadora cando afirman que mantiveron en secreto esta detención por recomendación 

do cónsul español, que lles recomendou armar pouco ruído e de manter oculto o caso a 

os medios de comunicación, algo totalmente inadmisible e que pon de relevo, unha vez 

máis o ninguneo da nosa flota e a situación de abandono dun compatriota, dun 

traballador que leva retido en Senegal máis de oito meses sen que o Goberno español 

teña desenvolvida accións diplomáticas oportunas para solucionar esta tropelía, pero 

tamén por parte da Xunta de Galiza teña mostrado publicamente o seu interese e as 

xestións levadas a cabo para que este caso se solucione rapidamente e que o patrón 

galego poida volver ao seu domicilio. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

1.- Que xestións realizou a Xunta de Galiza para que o patrón do buque Praia de 

Areamilla volva ao seu fogar?  

2.- Como valora a actuación do Goberno español? Non vai esixir 

responsabilidades por manter oculto durante oito meses o apresamento dun buque 

galego e por manter retido ao capitán? Non vai pedir a comparecencia do Ministro de 

Asuntos Exteriores e da Ministra de Medio Ambiente, Alimentación e Agricultura? Non 

van pedir o cese do cónsul naquel país? 
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3.- Púxose en contacto e a disposición da casa armadora? Falou co capitán e 

trasladáronlle o apoio da Xunta de Galicia para a súa inmediata repatriación? Que 

medidas está a impulsar para o retorno do capitán e para garantir que o xuízo se leve a 

cabo coas garantías precisas, teña unha sentenza xusta que impida que o  buque non 

acabe estragado? 

4.- Primeiro foi a expulsión das augas de Mauritania e agora a indefensión ante 

un país como Senegal. Para cando unha política pesqueira exterior por parte da Xunta 

de Galiza que garanta unha actividade digna que permita a viabilidade da flota que 

queda e poder traballar sen esta indefensión. 

 

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 21/06/2016 14:02:04 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Mónica Fernández Rodríguez e Consuelo Martínez García, deputadas do 

Grupo Parlamentar Mixto, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 

2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

A Xunta acaba de publicar no DOG, con data do 20 de xuño, o regulamento 

que desenvolve a Lei de Estradas de Galiza, adaptado ao noso territorio para 

xestionar a súa rede autonómica de estradas. 

Neste documento se clarifican e concretan algúns aspectos da lei aprobada en 

xullo do 2013, onde se contempla tamén todo o referente ao financiamento das 

estradas de titularidade autonómica. O novo regulamento consagra o uso 

gratuíto das vías da Xunta, agás que se estableza unha taxa polo seu uso.  

A normativa estatal abre a porta á posibilidade excepcional de impoñer taxas 

polo uso e a Comisión Europea recomenda que os textos legais sexan o 

suficientemente xenéricos para que non se peche a porta as novas fórmulas 

para financiar as infraestruturas pois cada vez son máis avultados os 

presupostos públicos para o mantemento  destas vías. 

Este regulamento desenvolve a  capacidade do goberno galego para eliminar 

ou rebaixar peaxes, coas limitacións que impón a lei de concesións, que obriga 

á compensación automática á adxudicataria da concesión, pois a 

Administración é responsábel indirecta do equilibrio financeiro destes negocios. 

Esta posibilidade non estaba contemplada normativamente. 

Naqueles treitos das estradas onde se estableza un pagamento de peaxe ou 

taxa polo seu uso, a Administración titular poderá establecer medidas ou 
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procedementos compensatorios que veñan reducir ou anular o pagamento 

directo por parte da persoa usuaria que supón unha mellora no 

desenvolvemento dunha área ou comarca pois na maioría dos casos as tarifas 

son moi elevadas. 

Polo exposto, as deputadas que subscriben, formulan as seguintes preguntas 

á Xunta para a súa  resposta oral en Comisión:  

 Está previsto a eliminación da peaxe de competencia autonómica como 

a AG-55 entre A Coruña e Carballo? A AG-57 entre Vigo e Baiona?  E 

nas futuras autoestradas en execución? En caso afirmativo cal sería o 

cronograma? 

 En caso de producirse a transferencia da AP-9 á Xunta eliminarase 

tamén?  

 Vai garantir igualdade de condicións e comunicacións nas vías galegas 

a toda a poboación? 

 Cal é a alternativa ao financiamento se non se cobra peaxe? 

 Vai apostar polo transporte público por estrada? E intermodal? 

 

Pazo do Parlamento, a 22 de xuño de 2016 

Asdo.: Mónica Fernández Rodríguez 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 
Asdo.: Consuelo Martínez García  
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

155699



GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | POC 

 

3 

 
Mónica Fernández Rodríguez na data 22/06/2016 10:09:01 

 
María Consuelo Martínez García na data 22/06/2016 10:09:12 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Os deputados Xabier Ron Fernández, Ramón Vázquez Díaz, Eva Solla 

Fernández, Antón Sánchez García, Juan Manuel Fajardo Recouso e Xosé 

Manuel Beiras Torrado, membros do Grupo Parlamentario da Alternativa 

Galega da Esquerda, ao abeiro do recollido no artigo 156 do Regulamento da 

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, 

referida á modificación da relación de postos de traballo do persoal do 

Consello de Contas 

 

Hai escasos días, no DOG nº 111 do 13 de xuño de 2016, dábase a coñecer o 

Acordo do 31 de maio de 2016 polo que se aproba a modificación da relación 

de postos de traballo do persoal desta institución.  

 

O Consello de Contas conta coa potestade de autoorganizarse para estruturar 

os seus propios medios e servizos do modo máis conveniente para o exercicio 

das súas competencias e a consecución dos seus fins. Fins que foron 

reformulados pola Lei 8/2015 (DOG nº 164 do 28 de agosto), xa que se lle 

atribúe de forma específica ao Consello de Contas as competencias en materia 

de prevención da corrupción no ámbito da actividade económico-financeira do 

sector público da Comunidade Autónoma (novo punto 3 no artigo 1 da Lei 

6/1985).     

 

Resulta un tanto sorprendente, por non empregar outros termos, que dos 79 

postos da RPT 77 sexan de Libre Designación, mentres que só 2 postos 

obedecen a concurso. Sorprendente porque esta circunstancia atenta contra 

a norma que figura no artigo 17.5 da Lei, onde  se di, de forma explícita: “5. 

Os postos de traballo reservados a persoal funcionario de carreira 

proveranse ordinariamente polo procedemento de concurso específico.” 
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Ante todo o exposto, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1) Parécelle oportuno á Xunta de Galicia que o Consello de Contas conte 

cunha plantilla onde 77 dos 79 postos de traballo son de libre designación? 

 

2) Considera a Xunta que existe así a necesaria independencia no persoal do 

Consello de Contas para realizar a súa tarefa de control da fiscalidade e da 

corrupción? 

 

 

3) Ten pensado a Xunta de Galicia facer que se cumpra co que di o artigo 17.5 

da Lei e regularizar unha situación a todas luces anómala? Convocará 

concursos específicos para facelo?  

 

Santiago de Compostela, 22 de xuño e 2016. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 22/06/2016 10:52:39 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 22/06/2016 10:52:48 

 

Eva Solla Fernández na data 22/06/2016 10:52:56 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 22/06/2016 10:53:06 

 

Anton Sánchez García na data 22/06/2016 10:53:46 
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Juan Manuel Fajardo Recouso na data 22/06/2016 10:54:31 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Mónica Fernández Rodríguez e Consuelo Martínez García, deputadas do 

Grupo Parlamentar Mixto, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 

2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

O pasado 15 de marzo o Parlamento Galego aprobaba o ditame da comisión 

de Ordenación  Territorial  para reclamar a transferencia da titularidade e 

competencia da AP-9 do Estado  á Xunta. Dito ditame foi remitido ao Congreso 

dos Deputados e Deputadas. Non é a primeira vez que se intenta conseguir 

esta transferencia onde o proceso foi tombado en ocasións anteriores. 

Deberemos agardar un trámite que pode dilatarse un período de dous ou tres 

anos. 

De  momento temos que agardar pola resolución, reivindicar e exixir que esta 

autoestrada sexa libre de peaxe.  

Compre mencionar que moitos tramos adoecen das características que definen 

unha vía destas características como pode ser o tramo de Pontevedra a Vigo.  

A rebaixa introducida no ano 2013 nesta zona sur trataba de paliar que o custe 

por quilómetro sexa entre Pontevedra e Vigo o segundo máis alto da AP-9, dos  

0,0918 euros/quilómetro do traxecto total, resulta nese eixe de 0,1636, pero 

inda chega a 0,3000 nun dos percorridos máis caros de todo o estado español, 

o que une Vigo e a estrada de acceso a Redondela. Os seus tres quilómetros 

custan 0,90 euros, sendo un prezo que ten como seguinte e afastado 

competidor  o da M-12 de Madrid, con 0,2074 euros/quilómetro.  
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Non se aplican descontos horarios como noutras autoestradas do estado 

español. Desmantelamento do servizo coa falta de persoal para o cobro das 

taxas de peaxe, moitas veces o pago rápido non funciona,  o mantemento da 

propia infraestrutura e o tipo de asfalto non drenante, a redución da velocidade 

dun xeito drástico na ponte de Rande por obras, a entrada á cidade de Vigo 

coa limitación dos accesos nunha área de moito tráfico rodado. Todas estas 

características non son propias do que é unha autoestrada onde se paga 

inxustamente por uns servizos limitados sobre todo para aquelas persoas 

obrigadas a circular diariamente por este treito. 

Polo exposto, as deputadas que subscriben, formulan as seguintes preguntas 

á Xunta para a súa  resposta oral en Comisión:  

 Que medidas pensa tomar para compensar as persoas usuarias deste 

treito de autoestrada? 

 Vai exixir á concesionaria a rebaixa dos prezos da peaxe neste traxecto 

ou a eliminación mentres non se resolva a transferencia desta 

autoestrada? 

 

Pazo do Parlamento, a 22 de xuño de 2016 

Asdo.: Mónica Fernández Rodríguez 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 
Asdo.: Consuelo Martínez García  
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Mónica Fernández Rodríguez na data 22/06/2016 11:33:30 
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María Consuelo Martínez García na data 22/06/2016 11:33:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Alvarez, José Manuel Gallego Lomba e Noela Blanco 

Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e 

Turismo. 

 

As discrepancias que se suscitan entre as empresas comercializadoras e as 

empresas distribuidoras de enerxía eléctrica cos clientes e persoas usuarias 

das mesmas estanse incrementando de maneira moi notable nos últimos 

tempos. 

 

Discrepancias que afectan a múltiples aspectos, os contratos de 

subministración, as tarifas de acceso a redes, as facturacións derivadas das 

mesmas, o contrato de subministración eléctrica no mercado libre. 

Controversias sobre conceptos ou termos de facturación regulados pola 

Administración; ademais do cumprimento da calidade individual do servizo 

de subministración eléctrica, independentemente de que o titular tivese 

concertado un contrato de subministración eléctrica segundo tarifa ou no 

mercado libre. 

 

A Xunta de Galicia na súa política de continua publicidade e propaganda 

sinala que a defensa das persoas consumidoras se atopan plenamente 

cubertas polo Instituto Galego de Consumo, pero a práctica é que a 

estratexia seguida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria é 

outra ben distinta. 

 

Situándose, como sempre, de parte das empresas fronte ás persoas usuarias; 

as xefaturas territoriais da presente Consellería de Economía, Emprego e 

Industria deixaron de exercer nos últimos meses as súas competencias nas 

materias indicadas, en relación ás empresas, profesionais e autónomos. 

 

Un cambio de criterio que responde, ao parecer, a unha instrución interna 

dada por escrito pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, 

Emprego e Industria, conforme á información dada polos funcionarios e 

funcionarias das devanditas xefaturas territoriais aos administrados 

(empresas, profesionais e autónomos) cuxas reclamacións son 
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sistematicamente non admitidas por falta de competencia, e remitidos á vía 

xurisdicional civil. 

 

Esta instrución interna é totalmente contraria a dereito, xa que ademais de 

ditarse sen participación das partes interesadas (sobre todo, empresarios, 

autónomos e profesionais consumidores de enerxía eléctrica) e sen 

publicidade algunha, descoñecéndose o seu contido e os fundamentos 

xurídicos da mesma, e non sendo posible obter copia.  

 

Esta liña de actuación supón un evidente prexuízo para o desenvolvemento 

da actividade económica, tanto industrial como de servizos; nun momento, 

ademais, no que asistimos a un proceso de recuperación e creación de 

emprego extremadamente débil, que debería polo tanto ser apoiado e 

reforzado por todas as administracións sen excepción. 

 

Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. É consciente a Xunta de Galicia do incremento das reclamacións dos 

consumidores e consumidoras e persoas usuarias en materia de 

contratación, facturación, calidade e demais aspectos da 

subministración de enerxía eléctrica? 

 

2. Está a desenvolver algún plan específico para mitigar os efectos non 

desexados sobre os consumidores destes incumprimentos na 

subministración de enerxía eléctrica, especialmente no ámbito das 

empresas, profesionais e autónomos? 

 

3. Ten algunha estratexia definida para protexer aos consumidores e 

consumidoras e persoas usuarias destes tres ámbitos? 

 

4. Cal é a razón pola que a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria aprobou unha instrución interna en 

canto a tramitación das reclamacións das persoas consumidoras e 

persoas usuarias en materia de contratación, facturación, calidade e 

demais aspectos da subministración de enerxía eléctrica?     
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5. Considera que esta instrución interna contribúe a protexer aos 

consumidores e usuarios fronte aos incumprimentos e abusos das 

compañías subministradoras de enerxía eléctrica? 

 

6. Considera que esta instrución interna contribúe a reforzar a senda de 

saída da crise económica e a creación de emprego? 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   José Manuel Gallego Lomba 

   Noela Blanco Rodríguez 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/06/2016 14:20:00 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 22/06/2016 14:20:07 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 22/06/2016 14:20:11 

 

155709



 

 

A Mesa do Parlamento 

 

Agustín Baamonde Díaz, Angel Camino Copa, Sandra Devesa Bouzas, Enrique 

Novoa López, Aurelio Núñez Centeno, Miguel Prado Patiño, Marta Rodríguez-

Vispo Rodríguez e Ramón Santos Pérez, deputados e deputadas do Grupo 

Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 

concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

A transparencia na xestión pública é un concepto que ten adquirido destacada 

trascendencia nos últimos anos, na medida en que a sociedade demanda cada vez 

máis información no destino dos fondos aos que contribúe cos seus impostos e 

demanda tamén que as persoas que teñen asumido a responsabilidade de xestionalos 

amosen un comportamento acorde coa finalidade previamente establecida. 

 

Neste sentido, fálase cada vez máis da necesidade de que a xestión dos medios de 

comunicación públicos sexa transparente, e sobre as boas prácticas e políticas 

responsables que os seus órganos de goberno deberían desenvolver. 

 

Por tal motivo, os deputados asinantes formulamos a seguinte pregunta en Comisión: 

 

 

Que está a facer a CRTVG para garantir un comportamento máis transparente cara á 

sociedade galega, para que os cidadáns e as cidadás teñan unhas mellores 

posibilidades para coñecer se se está a producir unha xestión eficiente do orzamento e 

un bo goberno da Corporación? 
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Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2016 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 17/06/2016 14:28:20 

 
Angel Camino Copa na data 17/06/2016 14:28:29 

 
Sandra María Devesa Bouzas na data 17/06/2016 14:28:38 

 
Enrique Novoa López na data 17/06/2016 14:28:52 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 17/06/2016 14:29:01 

 
Jesús Miguel Prado Patiño na data 17/06/2016 14:29:10 

 
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 17/06/2016 14:29:19 

 
Ramón Santos Pérez na data 17/06/2016 14:29:27 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita, relativa ás actuacións a realizar para 

evitar o deslocalización de Telefónica 

 

A decisión dos gobernos españois de liberalizar o sector das 

telecomunicacións para facilitar o negocio do capital, e pasar de ser un servizo 

público a considerarse un servizo de interese xeral, ten modificado 

profundamente este sector fundamentalmente en cuestións como: o abandono e 

deterioro do servizo naqueles territorios que non son economicamente rendíbeis; 

o conseguinte incremento da “fenda dixital” e a baixa calidade do servizo e a 

destrución de emprego e a precariedade das condicións de traballo. 

Telefónica/Movistar é a empresa referente no sector, pola súa condición 

de Operador con Poder Significativo no Mercado, antes denominado operador 

dominante, polo tanto, das políticas do “mercado” en materia de emprego, 

desenvolvemento tecnolóxico e fluxo de rendas no noso País. 

Telefónica-Movistar executa unha política empresarial de concentración e 

centralización tanto do persoal como da estrutura organizativa.Está a implantar 

un modelo Empresarial e de persoal concentrado, con dous pivotes, Madrid - 

Barcelona, e tres capitais territoriais en Bilbao, Valencia e Sevilla. Nesta 
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implantación en 2011 eliminaron o Territorio Galiza-Asturias que tiña a capital 

na Coruña e trasladárona a Bilbao. Ten unha organización interna con 4 

categorías provinciais, determinantes para a súa política de persoal (Especial, 

tipo I, II e III), toda Galiza é cualificada de Tipo III, xa que en 2012 rebaixase a 

categoría III a Coruña e Pontevedra. 

O Bloque Nacionalista Galego ten presentado diversas iniciativas no 

Parlamento Galego denunciando o progresivo desmantelamento de Telefónica en 

Galiza, co que significa de espolio dunha infraestrutura produtiva fundamental 

como é a das telecomunicacións, a perda e deterioro de postos de traballo, mais a 

situación non fai máis que empeorar. 

Telefónica ten aprobado un Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas 

(CEV) no que están integrados os cadros de persoal de Telefónica de España, 

S.A.U, Telefónica Móbiles e TESOL, Telefónica Soluciones. Nese CEV, 

inclúese un Plan de Adecuación de Plantillas 2016-2017, que implica unha nova 

redución de emprego de ata 6500 traballadores/as en todo o Estado. 

É evidente que a política de xestión de recursos humanos, que inclúe a 

redistribución do cadro de persoal e unha organización do traballo, exclúe a 

Galiza do emprego de calidade e da produción de servizos avanzados de 

telecomunicacións.Emprego meramente testemuñal, emprego cualificado 

deslocalizado, e o resto externalizado, precarizado en empresas subcontratadas. 

Aproximadamente son 24.000 as persoas empregadas neste grupo de 

empresas, das que en Galiza hai 1.100, é dicir o 4.17% , mentres representa a 
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nivel do Estado o 6.5% da poboación e o 5% do PIB. Existe un déficit de persoal 

en Galiza de arredor de 662 profesionais, cando en xuño de 2014 era de 472. 

Esta actuación vense realizando desde hai tempo, entre 2011-2013, coa 

aplicación do ERE, reduciuse un 32% o cadro de persoal en Galiza. En novembro 

de 2015, o Grupo Telefónica tiñan en Galiza 1240 traballadores/as, o 4.56% do 

persoal do Estado. 

Que o deseño, a dirección, a organización e a planificación da actividade 

das telecomunicacións se realicen cada vez máis afastadas do noso país, ten 

como consecuencia deixar a Galiza sen un sector estratéxico, en canto á toma de 

decisións e ao desenvolvemento económico e de emprego. Un sistema de xestión 

cos centros de decisión noutros territorios conduce a un descoñecemento da 

realidade económica, e mesmo física de Galiza, que se traduce inevitabelmente 

nunha redución da cantidade e calidade do servizo, nun atraso económico e 

tecnolóxico. 

 

Esta son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a 

súa resposta escrita: 

-Que actuacións ten realizado o Goberno galego para evitar que Galiza 

quede excluída como centro de decisión, do emprego de calidade e da produción 

de servizos avanzados de telecomunicacións? 

-Cantos convenios, contratos ou subvencións ten realizado a Xunta con 

Telefónica nos últimos cinco anos? Cal é a cuantía dos mesmos? 
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-Ten avaliado cal é a repercusión en Galiza da perda de peso e 

referencialidade de Telefónica? 

-Co deseño, dirección, organización e planificación da actividade das 

telecomunicacións realizados cada vez máis afastadas, coida que Galiza pode ter 

un desenvolvemento en telecomunicacións acaído? 

-Coidan que coa perda continua de emprego, e a precarización pode 

manterse un servizo de calidade? 

 

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 17/06/2016 13:51:57 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 17/06/2016 13:52:02 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, sobre cales son as razóns de que non se 

teña atendido as solicitudes da colectivo amigos da Dorna de Portonovo para levar a cabo 

a iniciativa do museo flotante no peirao do Chasco (Sanxenxo). 

 

O colectivo Amigos da Dorna de Portonovo é unha asociación sen animo de lucro 

cunha vocación de recuperación e conservación do patrimonio cultural, marítimo de 

Galicia. Foi fundada no ano 1997 por un grupo de amigos e dende entón ten desenvolvido 

un arduo traballo en prol da recuperación, conservación e divulgación de todo tipo de 

embarcacións tradicionais. Dentro dos seus proxectos cabe destacar a posta en valor da 

dorna xeiteira, a “Jatiña”, o “Platuxa”, a dorna polbeira “Bicoca”, etc desenvolvendo 

diversas actividades culturais en Portonovo como as Concentracións de Embarcacións 

Tradicionais, Travesías de San Roque, as Regatas do Sepelo, os Enterros da Sardiña ou a 

Cachadas de San Xoán. Tamén é de destacar a promoción que realizan a través do seu  

voceiro chamado “O Cabeso” das actividades da propia asociación e de todo o 

relacionado coa cultura marítima fluvial. 

Este traballo foi a máis e na actualidade están interesados en desenvolver un 

museo flotante no molle do Chasco co obxectivo de xuntar diferentes embarcacións 

tradicionais para que os visitantes e veciños poidan coñecer as características das 

diferentes embarcacións e incluso ofertáselle a posibilidade de embarcar e navegar nestas 

embarcacións restauradas por augas da ría de Pontevedra. 
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Sorprende que todo este entusiasmo se vexa ralentizado por parte de quen debería 

velar e apoiar este tipo de iniciativas e así vemos como os membros desta asociación 

veñan denunciando as trabas e impedimentos cos que se están encontrando por parte de 

Portos de Galiza para a posta en funcionamento desta iniciativa que permitiría acercar o 

mundo das embarcacións tradicionais a un público moito máis amplo e contribuír ao 

fomento da nosa cultura pero tamén a unha maior oferta lúdico-cultural-marítimo-

pesqueira na oferta de actividades que se sumaría a oferta turística do concello de 

Sanxenxo. 

Esta iniciativa comezou a tomar forma a partir do ano 2013 e conta co apoio da 

confraría de pescadores, do club náutico e o propio concello, curiosamente veñen de dar 

conta que os compromisos de Portos de Galiza nunca se efectivizaron e denuncian que os 

escritos presentados diante do ente portuario non son contestados e incluso din padecer 

unha utilización partidaria por parte do presidente do ente autonómico. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 

1.- Que valoración realiza Portos de Galiza de iniciativas como esta para por en 

valor e dar a coñecer o mundo das embarcacións tradicionais? Cales son as razóns de que 

non se teña atendido as solicitudes da colectivo amigos da Dorna de Portonovo para levar 

a cabo a iniciativa do museo flotante no peirao do Chasco (Sanxenxo)? 

2.- Como é posible que colectivos como amigos da Dorna se queixen de que os 

seus escritos non son contestados por Portos de Galiza? Considera razoable que dende o 

2013 non encontren a colaboración precisa de Portos de Galiza? Para cando unha 

solución adecuada a este problema e o compromiso de colaborar e participar neste tipo de 
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iniciativas que poñen en valor o noso patrimonio marítimo e contribúe a diversifica as 

actividades relacionadas co mar e a valorar o noso patrimonio marítimo? 

3.- Para cando un compromiso claro de Portos de Galiza para apoiar os diferentes 

encontros de embarcacións tradicionais que se desenvolven por todo o litoral galego e 

facilitar unhas adecuadas instalacións portuarias que permitan o amarre deste tipo de 

embarcacións e contribuír deste xeito ao seu fomento e divulgación? 

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 20/06/2016 14:02:28 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Consuelo Martínez García e Mónica Fernández Rodríguez, deputadas do 

Grupo Parlamentar Mixto, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta Escrita. 

 

Na sesión plenaria celebrada o cinco de maio de dous mil quince, o Grupo 

Parlamentar Mixto presentou unha PNL instando a solicitar do goberno do 

estado a transferencia en saúde das persoas internas en centros penitenciarios 

en Galiza. 

Froito desa iniciativa, chegouse a unha transaccional que foi aprobada con 72 

votos a favor, ningún voto en contra e ningunha abstención, co seguinte 

acordo:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

1. Solicitar do goberno do estado o traspaso das competencias en materia 

de saúde penitenciaria á Xunta de Galicia para a súa asunción polo 

Sergas, de conformidade co establecido na adicional sexta da Lei de 

cohesión do Sistema Nacional de Saúde 2003. 

2. Esta transferencia debe estar acompañada dos medios económicos e 

materiais necesarios e atender a suficiencia dinámica para a prestación 

do correspondente servizo. 

3. Incluír, de forma inmediata, a poboación reclusa no Plan estratéxico para 

a abordaxe da Hepatite C e que esas persoas sexan tratadas cos 

mesmos criterios e prontitude que o resto.” 
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En base ao exposto, as deputadas que subscriben formulan as seguintes 

Preguntas  á Xunta de Galicia, para a súa resposta escrita:  

 Dirixiuse xa a Xunta ao goberno do estado para a solicitude das 

competencias en materia de saúde penitenciaria? 

 Cal é a resposta do goberno do estado? 

 En que situación está a tramitación da transferencia? 

 En que situación está o tratamento da Hepatite C á poboación reclusa? 

 

Pazo do Parlamento, a 21 de xuño de 2016 

Asdo.: Consuelo Martínez García  
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 
Asdo.: Mónica Fernández Rodríguez 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 21/06/2016 11:36:10 

 
Mónica Fernández Rodríguez na data 21/06/2016 11:36:18 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para resposta escrita, sobre que medidas adoptou a 

Xunta de Galiza ante o Estado español para a repatriación do capitán do buque 

Areamilla retido en Senegal. 

 

A través dos medios de comunicación coñecemos que o capitán do Praia de 

Areamilla leva retido en Dakar desde fai oito meses. Foi o pasado 11 de outubro cando 

o patrón e a súa tripulación foron detidos polas autoridades senegalesas acusados de 

faenar en augas territoriais deste país. Con posterioridade puxeron en liberdade a 

tripulación pero mantendo detido ao  patrón,  primeiro durante catro meses a bordo da 

embarcación e o resto nun hotel desta cidade pero reténdolle o pasaporte co cal non 

pode volver a Galiza. 

As autoridades senegalesas reclámanlle á casa armadora unha fianza de 1.500 

millóns de francos CFA por un delito que ata a data non foron quen de demostrar, 

padecendo a casa armadora unha total indefensión, dado que ten solicitado a mediación 

do Goberno español e que se aportara como probas as caixas negras ou o DEA e así 

poder demostrar a ruta seguida polo barco. O capitán afirma que unicamente se dirixían 

ao porto de Dakar para descargar e que hoxe hai tecnoloxía suficiente para saber en 

cada momento onde se encontraba o barco, polo que require das autoridades españolas e 

comunitarias que tomen cartas no asunto e non consentir esta tropelía e resolver dunha 

vez esta situación indefensible. 
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A casa armadora valora a fianza nuns 700.000 euros, unha cantidade que non o 

vale o barco, xa que o mesmo se ten devalado dende que foi expulsada a flota 

cefalopodeira do banco de Mauritania e agora vense obrigados a deambular buscando 

unha licenza que lle permita manter a actividade. 

O máis indignante é ver as declaracións do capitán e do portavoz da casa 

armadora cando afirman que mantiveron en secreto esta detención por recomendación 

do cónsul español, que lles recomendou armar pouco ruído e de manter oculto o caso a 

os medios de comunicación, algo totalmente inadmisible e que pon de relevo, unha vez 

máis o ninguneo da nosa flota e a situación de abandono dun compatriota, dun 

traballador que leva retido en Senegal máis de oito meses sen que o Goberno español 

teña desenvolvida accións diplomáticas oportunas para solucionar esta tropelía, pero 

tamén por parte da Xunta de Galiza teña mostrado publicamente o seu interese e as 

xestións levadas a cabo para que este caso se solucione rapidamente e que o patrón 

galego poida volver ao seu domicilio. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 

1.- Que xestións realizou a Xunta de Galiza para que o patrón do buque Praia de 

Areamilla volva ao seu fogar?  

2.- Como valora a actuación do Goberno español? Non vai esixir 

responsabilidades por manter oculto durante oito meses o apresamento dun buque 

galego e por manter retido ao capitán? Non vai pedir a comparecencia do Ministro de 

Asuntos Exteriores e da Ministra de Medio Ambiente, Alimentación e Agricultura? Non 

van pedir o cese do cónsul naquel país? 

155722



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

3.- Púxose en contacto e a disposición da casa armadora? Falou co capitán e 

trasladáronlle o apoio da Xunta de Galicia para a súa inmediata repatriación? Que 

medidas está a impulsar para o retorno do capitán e para garantir que o xuízo se leve a 

cabo coas garantías precisas, teña unha sentenza xusta que impida que o  buque non 

acabe estragado? 

4.- Primeiro foi a expulsión das augas de Mauritania e agora a indefensión ante 

un país como Senegal. Para cando unha política pesqueira exterior por parte da Xunta 

de Galiza que garanta unha actividade digna que permita a viabilidade da flota que 

queda e poder traballar sen esta indefensión. 

 

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 21/06/2016 14:01:43 
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