
Servizo de Asistencia Parlamentaria 

 
 

 
10 de abril de 2018 

10.00 horas 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÍNDICE 
 
  
 Páx. 
 
Convocatoria do Pleno ...................................................................................................... 1 
Relación de membros da Cámara .................................................................................... 8 
Listado para votación ....................................................................................................... 10 
 
 
Punto 1. Textos lexislativos ............................................................................... 13 
 
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do 
Bloque Nacionalista Galego, de modificación orzamentaria para o impulso dun 
plan de mellora da atención primaria (doc. núm. 24332, 10/PPL-000012) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 250, do 31.01.2018) ......................................... 14 
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos 
Socialistas de Galicia, pola que se modifica a Lei 8/2012, do 29 de xuño, de 
vivenda de Galicia, co obxecto de establecer un mecanismo compensatorio de 
repercusión do Imposto sobre Bens Inmobles para as persoas arrendatarias de 
vivendas do parque público de vivendas da Comunidade Autónoma de Galicia 
(doc. núm. 25509, 10/PPL-000013) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 261, do 15.02.2018 ....................................... 30 
 
 

Punto 2. Comparecencias ................................................................................................. 38 
 
2.1 28681 (10/CPP-000053) 
Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar sobre a 
implantación da categoría estatutaria de enfermeiro/a especialista ......................... 39 
  
Acumúlase na anterior, a seguinte: 
 
2.2 28514 (10/CPP-000052) 
Do Sr. conselleiro de Sanidade, a petición dos Grupos Parlamentarios do 
Bloque Nacionalista Galego e de En Marea, para dar conta da privatización de 
servizos sanitarios na EOXI da Coruña ................................................................... 41 
 
 
Punto 3. Mocións .......................................................................................................... 43 
 
3.1 28401 (10/MOC-000079) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula e 13 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas 



 

 

que debe realizar ao Goberno central en materia de igualdade, conciliación e 
corresponsabilidade, así como de atención ás persoas dependentes. (Moción, a 
consecuencia da Interpelación nº 26404, publicada no BOPG nº 267, do 
27.02.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.03.2018) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018 .......................................... 44 
 
3.2 28402 (10/MOC-000080) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula e 13 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en 
relación co impacto do actual modelo de revalorización das pensións 
contributivas no poder adquisitivo das persoas pensionistas de Galicia. 
(Moción, a consecuencia da Interpelación nº 27145, publicada no BOPG nº 
272, do 07.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.03.2018) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018 ....................................... 48 
 
3.3 28409 (10/MOC-000081) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Torrado Quintela, Julio 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
número de prazas de acceso á titulación de Medicina, e para evitar o déficit e 
precarización do emprego na sanidade pública. (Moción, a consecuencia da 
Interpelación nº 27038, publicada no BOPG nº 272, do 07.03.2018, e debatida 
na sesión plenaria do 20.03.2018) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018 ....................................... 51 
  
 
Punto 4.  Proposicións non de lei ................................................................................ 54 
 
4.1 8161 (10/PNP-000757) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis 
Sobre o incremento por parte do Goberno galego do número de postos de 
traballo dos equipos de valoración da discapacidade en Galicia co fin de 
eliminar as listas de espera 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 109, do 03.05.2017 .......................................... 55 
 
4.2 26706 (10/PNP-001890) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón e 2 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
título de adquisición do Pazo de Meirás por Francisco Franco 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 267, do 27.02.2018 ....................................... 58 
 
 



 

 

4.3 26713 (10/PNP-001893) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 8 máis 
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia de medidas que fortalezan o 
Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, así como a 
elaboración dun programa de colaboracións cos centros de estudos xacobeos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 267, do 27.02.2018 .......................................... 62 
 
4.4 27164 (10/PNP-001930) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central dun plan de 
compensación en materia ferroviaria que inclúa compromisos concretos 
especialmente dirixidos ao interior de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018 ....................................... 65 
 
4.5 27382 (10/PNP-001952) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Prado del Río, Paula e 11 máis 
Sobre o impulso polo Goberno galego das reformas legais oportunas para que a 
Xunta de Galicia poida defender os dereitos das vítimas e exercer a acción 
penal nos xuízos por delitos de discriminación derivada ou por razón da 
situación familiar consecuencia da maternidade da muller 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 276, do 14.03.2018 .......................................... 70 
 
4.6 27978 (10/PNP-002003) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pierres López, María Luisa e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa 
igualdade efectiva de mulleres e homes na Administración xeral e no sector 
público autonómico, nas empresas e no emprego, así como as demandas que 
debe realizar ao Goberno central ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018 .......................................... 75 
 
4.7 28005 (10/PNP-002007) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula e 5 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Gobeno galego ao Ministerio de 
Fomento para a mellora da seguridade viaria no conxunto da estrada N-540, así 
como a reforma e reparación dos tramos Guntín-Ventas de Narón, Chantada-
Taboada e A Barrela-Chantada. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018 .......................................... 82 
 
4.8 28112 (10/PNP-002016) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 



 

 

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para demandar do 
Goberno do Estado a modificación do Código penal e a derrogación da Lei de 
seguridade cidadá para impedir a actual interpretación dos delitos de incitación 
ao odio e enaltecemento do terrorismo 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018 .......................................... 87 
 
4.9 28329 (10/PNP-002041) 
Grupos Parlamentarios Popular de Galicia,  de En Marea, dos Socialistas de 
Galicia e do Bloque Nacionalista Galego 
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co Manifesto para a 
flexibilización da obriga de desembarque das capturas realizadas pola frota da 
Unión Europea, elaborado pola Fundación Rendemento Económico Mínimo 
Sostible e Social 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018 ...................................... 92 
 
 
Punto 5.  Interpelacións ................................................................................................ 95 
 
5.1 27661 (10/INT-000891) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa perda de poder adquisitivo 
das pensións 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018 .......................................... 96 
 
5.2 28365 (10/INT-000915) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa prestación de asistencia 
sanitaria no Sergas por medio de concertos coa sanidade privada 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018 ....................................... 100 
 
5.3 28372 (10/INT-000916) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre as deficiencias existentes nos servizos de urxencias hospitalarias 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018 ...................................... 104 
 
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta .................................. 109 
 
6.1 28665 (10/POPX-000082) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén 



 

 

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego diante da enésima 
discriminación do Goberno central con Galicia ...................................................... 110 
 
6.2 28666 (10/POPX-000083) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María 
Sobre a necesidade de garantir a igualdade de acceso ao Sistema sanitario 
público de Galicia ............................................................................................................. 112 
 
6.3 28670 (10/POPX-000084) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis 
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das decisións do Goberno central 
referidas á construción dunha autovía paralela á AP-9 entre A Coruña e O 
Porriño mentres se rescatan autoestradas privatizadas ................................................ 114 
 
 
Punto 7.  Preguntas ao Goberno .................................................................................. 117 
 
7.1 25989 (10/POP-003094) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis 
Sobre a información do Goberno galego respecto dos prazos de licitación e 
execución do proxecto de dragaxe ambiental da ría do Burgo 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018 .......................................... 118 
 
7.2 28664 e c.e. 28671 (10/PUP-000157) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 13 máis 
Sobre o cumprimento da obriga do Goberno galego de defender o medio 
ambiente, mediante o control da minaría potencialmente contaminante que 
opera en Galicia ....................................................................................................... 120 
 
7.3 26873 (10/POP-003195) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis 
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para a protección 
patrimonial da calzada de acceso ao castelo de Monterrei 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018 .......................................... 126 
 
7.4 27325 (10/POP-003247) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción 
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria respecto da participación dos centros educativos nas iniciativas 



 

 

desenvoltas ata o momento en relación coas vocacións nas áreas STEM, ou de 
ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 276, do 14.03.2018 .......................................... 130 
 
7.5 23213 (10/POP-002779) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
López Crespo, Carlos Enrique e 8 máis 
Sobre as melloras producidas no Hospital Comarcal da Barbanza dende a 
entrada en funcionamento do sistema de estruturas organizativas de xestión 
integrada 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018 ....................................... 134 
 
7.6 27566 (10/POP-003267) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do número de persoas en 
situación de dependencia que van estar atendidas no ano 2018 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 276, do 14.03.2018 ....................................... 137 
 
7.7 28010 (10/POP-003311) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis 
Sobre as razóns do Goberno galego para elixir o modelo de xestión privada 
para o centro de menores de Montealegre, en Ourense 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018 ....................................... 139 
 
7.8 28644 (10/PUP-000156) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para corrixir as deficiencias 
denunciadas polo Comité de Empresa na residencia de persoas maiores de 
Campolongo, en Pontevedra ........................................................................................... 143 
 
7.9 27773 (10/PUP-000154) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da aprobación, antes da 
Semana Santa, do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de 
Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 276, do 14.03.2018 ....................................... 147 
 
 
7.10 28322 (10/POP-003335) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula 



 

 

Sobre o custo real para o erario público de Galicia da contratación dos servizos 
da UME e da Operación Centinela para labores de loita contra os incendios 
forestais nos anos 2016 e 2017 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 284, do 27.03.2018 ....................................... 151 
 
7.11 22762 (10/POP-002742) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis 
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar do uso, para a trazabilidade nos 
produtos pesqueiros, dun método telemático punteiro no ámbito europeo, a 
través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e por medio dos terminais  Ticpesc 
existentes nos portos de titularidade autonómica 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 241, do 17.01.2018 ....................................... 154 
 



PARLAMENTO DE GALJC; 
AEXSTRO XERAL SADA 

1 Núm 

A Prízidpnciì c1 'nnfnrmidade co disnosto no artigo 53 do Reulamento do 

Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o 

próximo día 10 de abril de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento. 

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 3 de abril de 2018, a 

orde do día da sesión é a seguinte: 

Punto 1. 	Textos lexistativos 

1.1 	Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque 
Nacionalista Galego, de modificación orzamentaria para o impulso dun 
plan de mellora da atención primaria (doc. núm. 24332, 10/PPL-000012) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°250, do 31.01.2018 

1.2 	Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos 
Socialistas de Galicia, pola que se modifica a Lei 8/2012, do 29 de xuño, 
de vivenda de Galicia, co obxecto de establecer un mecanismo 
compensatorio de repercusión do Imposto sobre Bens Inmobles para as 
persoas arrendatarias de vivendas do parque público de vivendas da 
Comunidade Autónoma de Galicia (doc. núm. 25509, 10/PPL-000013) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°261, do 15.02.2018 

Punto 2. 	Comparecencias 

2.1 	28681 (10/CPP-000053) 
Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar sobre a 
implantación da categoría estatutaria de enfermeiro/a especialista 

Acumúlase na anterior a seguinte: 

2.2 	28514 (10/CPP-000052) 
Do Sr. conselleiro de Sanidade, a petición dos Grupos Parlamentarios do 
Bloque Nacionalista Galego e de En Marea, para dar conta da 
privatización de servizos sanitarios na EOXI da Coruña 

Punto 3. 	Mocións 

3.1 	28401 (10/MOC-000079) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula e 13 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as 
demandas que debe realizar ao Goberno central en materia de igualdade, 
conciliación e corresponsabilidade, así como de atención ás persoas 
dependentes. (Moción, a consecuencia da Interpelación n° 26404, 
publicada no BOPG n° 267, do 27.02.20 18, e debatida na sesión plenaria 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 

1



tMENTODE GAUCM 
REX3STRO XERAL SMOA 

Núm ................ 
do 20.03.2018) 	 L_—
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 284, do 27.03.2018 

3.2 	28402 (l0/MOC-000080) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula e 13 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 
en relación co impacto do actual modelo de revalorización das pensións 
contributivas no poder adquisitivo das persoas pensionistas de Galicia. 
(Moción, a consecuencia da Interpelación n° 27145, publicada no BOPG n° 
272, do 07 .03.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.03.2018) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°284, do 27.03.2018 

3.3 	28409 (10/MOC-000081) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Torrado Quintela, Julio 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
número de prazas de acceso á titulación de Medicina, e para evitar o déficit 
e precarización do emprego na sanidade pública. (Moción, a consecuencia 
da Interpelación n° 27038, publicada no BOPG n° 272, do 07.03.2018, e 
debatida na sesión plenaria do 20.03.20 18) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°284, do 27.03.2018 

Punto 4. 	Proposicións non de Iei 

4.1 	8161 (10/PNP-000757) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis 
Sobre o incremento por parte do Goberno galego do número de postos de 
traballo dos equipos de valoración da discapacidade en Galicia co fin de 
eliminar as listas de espera 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  109, do 03.05.2017 

4.2 	26706 (1OIPNP-001890) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón e 2 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
título de adquisición do Pazo de Meirás por Francisco Franco 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 267, do 27.02.2018 

4.3 	26713 (lO/PNP-001893) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Antón Vilasánchez, María Angeles e 8 máis 
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia de medidas que fortalezan o 
Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, así como a 
elaboración dun programa de colaboracións cos centros de estudos 

Sra. deputadal Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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PARLAMENTO DE GALCA 
REXSTAO XERAL SAÏDA 

Li_!:_2O3] 
Núm 

xacobeos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  267, do 27.02.2018 

4.4 	27164 (l0/PNP-001930) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central dun plan de 
compensación en materia ferroviaria que inclúa compromisos concretos 
especialmente dirixidos ao interior de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 272, do 07.03.2018 

4.5 	27382 (l0/PNP-001952) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Prado del Río, Paula e 11 máis 
Sobre o impulso polo Goberno galego das reformas legais oportunas para 
que a Xunta de Galicia poida defender os dereitos das vítimas e exercer a 
acción penal nos xuízos por delitos de discriminación derivada ou por 
razón da situación familiar consecuencia da maternidade da muller 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0276,  do 14.03.2018 

4.6 	27978 (10/PNP-002003) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pierres López, María Luisa e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa igualdade efectiva de mulleres e homes na Administración xeral e no 
sector público autonómico, nas empresas e no emprego, así como as 
demandas que debe realizar ao Goberno central ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 280, do 21.03.2018 

4.7 	28005 (1OÍPNP-002007) 

Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula e 5 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Gobeno galego ao Ministerio de 
Fomento para a mellora da seguridade viana no conxunto da estrada N-
540, así como a reforma e reparación dos tramos Guntín-Ventas de Narón, 
Chantada-Taboada e A Barrela-Chantada 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°280, do 21.03.2018 

4.8 	28112 (l0/PNP-002016) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para demandar do 
Goberno do Estado a modificación do Código penal e a derrogación da Lei 
de seguridade cidadá para impedir a actual interpretación dos delitos de 
incitación ao odio e enaltecemento do terrorismo 

Sra. deputadal Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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PARLAMENTO DE GALC1A 
REXSTR() XEAL SMDA 

Núm.......... 

Publicación da iniciativa, BOPG n.°  284, do 27.03.2018 

4.9 	28329 (1OIPNP-002041) 
Grupos Parlamentarios Popular de Galicia, de En Marea, dos Socialistas 
de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego 
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co Manifesto para a 
flexibilización da obriga de desembarque das capturas realizadas pola frota 
da Unión Europea, elaborado pola Fundación Rendemento Económico 
Mínimo Sostible e Social 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 284, do 27.03.2018 

Punto 5. 	Interpelacións 

5.1 	27661 (lO/INT-000891) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa perda de poder 
adquisitivo das pensións 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 280, do 21.03.2018 

5.2 	28365 (1O/INT-000915) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa prestación de 
asistencia sanitaria no Sergas por medio de concertos coa sanidade privada 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 284, do 27.03.2018 

5.3 	28372 (1O/INT-000916) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre as deficiencias existentes nos servizos de urxencias hospitalarias 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 284, do 27.03.2018 

Punto 6. 	Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta 

6.1 	28665 (lO/POPX-000082) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén 
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego diante da enésima 
discriminación do Goberno central con Galicia 

6.2 	28666 (IOIPOPX-000083) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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PARLAMENTC) DE GALÇ 
REXSTRO XEPAi, SAÍDA 

3 AAR, 2O3 1 

.__ïj_. 

Sobre a necesidade de garantir a igualdade de acceso ao Sistema sanitario 
público de Galicia 

6.3 	28670 (10/POPX-000084) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis 
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das decisións do Goberno 
central referidas á construción dunha autovía paralela á AP-9 entre A 
Coruña e O Porriño mentres se rescatan autoestradas privatizadas 

Punto 7. 	Preguntas ao Goberno 

7.1 	25989 (10/POP-003094) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis 
Sobre a información do Goberno galego respecto dos prazos de licitación e 
execución do proxecto de dragaxe ambiental da ría do Burgo 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°264, do 21.02.2018 

7.2 	28664 e c.e, 28671 (10/PUP-000157) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 13 máis 
Sobre o cumprimento da obriga do Goberno galego de defender o medio 
ambiente, mediante o control da minaría potencialmente contaminante que 
opera en Galicia 

7.3 	26873 (10/POP-003 195) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis 
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para a protección 
patrimonial da calzada de acceso ao castelo de Monterrei 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  272, do 07.03.2018 

7.4 	27325 (10/POP-003247) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción 
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria respecto da participación dos centros educativos nas 
iniciativas desenvoltas ata o momento en relación coas vocacións nas áreas 
STEM, ou de ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 276, do 14,03.2018 

7.5 	23213 (10/POP-002779) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 

Sra. deputadal Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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kLAMENTO DE GALï 
REXSTR XERAL SAÍDA 

Núm .~?Sc71 

López Crespo, Carlos Enrique e 8 máis 
Sobre as melloras producidas no Hospital Comarcal da Barbanza dende a 
entrada en funcionamento do sistema de estruturas organizativas de 
xestión integrada 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°247, do 25.01.2018 

	

7.6 	27566 (10/POP-003267) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Rodríguez Arias, Marta e 6 máis 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do número de persoas en 
situación de dependencia que van estar atendidas no ano 2018 
Publicación da iniciativa, BOPG ji. 0276, do 14.03.2018 

	

7.7 	28010 (10/POP-003311) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis 
Sobre as razóns do Goberno galego para elixir o modelo de xestión privada 
para o centro de menores de Montealegre, en Ourense 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 280, do 21.03.2018 

	

7.8 	28644 (l0/PUP-000 156) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para corrixir as 
deficiencias denunciadas polo Comité de Empresa na residencia de persoas 
maiores de Campolongo, en Pontevedra 

	

7.9 	27773 (10/PUP-000154) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da aprobación, antes da 
Semana Santa, do Plan de prevención e defensa contra os incendios 
forestais de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 276, do 14.03.2018 

	

7.10 	28322 (10/POP-003335) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula 
Sobre o custo real para o erario público de Galicia da contratación dos 
servizos da UME e da Operación Centinela para labores de loita contra os 
incendios forestais nos anos 2016 e 2017 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 284, do 27.03.2018 

	

7.11 	22762 (1OIPOP-002742) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 

6



PLAMENTO DE GA 
XSTÇ XERAL SAÍDA 

Núm/5 

Sobre o balance que fai a Consellería do Mar do uso, para a trazabilidade 
nos produtos pesqueiros, dun método telemático punteiro no ámbito 
europeo, a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e por medio dos 
terminais Ticpesc existentes nos portos de titularidade autonómica 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°241, do 17.01.2018 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non 
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do 
Regulamento. 

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2018 

Miguel Ángel Santalices Vieira 
Presidente 

Asinado dixitalmente por: 
Miguel Angel Santalices Vieira, Presidente na data 3/04/2018 14:15:10 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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POR ORDE ALFABÉTICA
 

Luis Manuel Álvarez Martínez S
María Encarnación Amigo Díaz P
María Ángeles Antón Vilasánchez P
Raquel Arias Rodríguez P
Silvestre José Balseiros Guinarte P
Xosé Luís Bará Torres BNG
Magdalena Barahona Martín EM
Moisés Blanco Paradelo P
Noela Blanco Rodríguez S
María de la Concepción Burgo López S
Marcos Cal Ogando EM
Diego Calvo Pouso P
Francisco Casal Vidal EM
Jaime Castiñeira Broz P
Luca Chao Pérez EM
Francisco José Conde López P
María de los Ángeles Cuña Bóveda EM
Juan Manuel Díaz Villoslada S
Teresa Egerique Mosquera P
Raúl Fernández Fernández S
César Manuel Fernández Gil P
Xoaquín María Fernández Leiceaga S
Martín Fernández Prado P
María Ángeles García Míguez P
Carlos Gómez Salgado P
José González Vázquez P
José Manuel Lago Peñas EM
Carlos Enrique López Crespo P
Abel Fermín Losada Álvarez S
Beatriz Mato Otero P
Juan José Merlo Lorenzo EM
Jacobo Moreira Ferro P
Antonio Mouriño Villar P
María Guadalupe Murillo Solís P
María Isabel Novo Fariña P
Marta Nóvoa Iglesias P
Aurelio Alfonso Núñez Centeno P
Alberto Núñez Feijóo P
José Alberto Pazos Couñago P
José Manuel Pérez Seco S
María Luisa Pierres López S
Ana Belén Pontón Mondelo BNG
María Montserrat Prado Cores BNG
Paula Prado del Río P
Noa Presas Bergantiños BNG
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Pedro Puy Fraga P
Rosa María Quintana Carballo P
Paula Quinteiro Araújo EM
José Antonio Quiroga Díaz S
José Manuel Rey Varela P
José Luis Rivas Cruz BNG
Olalla Rodil Fernández BNG
Marta Rodríguez Arias P
María Julia Rodríguez Barreira P
David Rodríguez Estévez EM
Moisés Rodríguez Pérez P
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo S
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez P
Cristina Isabel Romero Fernández P
Alfonso Rueda Valenzuela P
María Soraya Salorio Porral P
Antón Sánchez García EM
Miguel Ángel Santalices Vieira P
Carmen Santos Queiruga EM
Eva Solla Fernández EM
Miguel Ángel Tellado Filgueira P
María Dolores Toja Suárez S
Julio Torrado Quintela S
Gonzalo Trenor López P
Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna P
Sandra Vázquez Domínguez P
Paula Vázquez Verao EM
Daniel Vega Pérez P
Patricia Vilán Lorenzo S
Luis Villares Naveira EM
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Relación de deputadas e deputados do Parlamento de Galicia  
X Lexislatura 

(actualizada 06 de febreiro de 2017) 
 

Para votación por chamamento  

 
APELIDOS E NOME GP SI NON ABST 

1. Álvarez Martínez, Luís Manuel S    
2. Amigo Díaz, María Encarnación P    
3. Antón Vilasánchez, María Ángeles P    

4. Balseiros Guinarte, Silvestre José P    
5. Bará Torres, Xosé Luís BNG    
6. Barahona Martín, Magdalena EM    
7. Blanco Paradelo, Moisés P    
8. Blanco Rodríguez, Noela S    
9. Cal Ogando, Marcos EM    
10. Casal Vidal, Francisco EM    
11. Castiñeira Broz, Jaime P    
12. Chao Pérez, Luca EM    
13. Cuña Bóveda, María de los Ángeles EM    
14. Díaz Villoslada, Juan Manuel S    
15. Egerique Mosquera, Teresa P    
16. Fernández Fernández, Raúl S    
17. Fernández Gil, César Manuel P    
18. Fernández Leiceaga, Xoaquín María S    
19. Fernández Prado, Martín P    
20. García Míguez, María Angeles P    
21. Gómez Salgado, Carlos P    
22. González Vázquez, José P    
23. Lago Peñas, José Manuel EM    
24. López Crespo, Carlos Enrique P    
25. Losada Álvarez, Abel Fermín S    
26. Merlo Lorenzo, Juan José EM    
27. Moreira Ferro, Jacobo P    
28. Mouriño Villar, Antonio P    
29. Murillo Solís, Maria Guadalupe P    
30. Novo Fariña, María Isabel P    
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31. Nóvoa Iglesias, Marta P    
32. Nuñez Centeno, Aurelio  Alfonso P    
33. Pazos Couñago, José Alberto P    
34. Pérez Seco, José Manuel S    
35. Pierres López, María Luisa  S    
36. Pontón Mondelo, Ana Belen BNG    
37. Prado Cores, María Montserrat BNG    
38. Prado del Río, Paula P    
39. Presas Bergantiños, Noa Olalla BNG    
40. Puy Fraga, Pedro P    
41. Quinteiro Araújo, Paula EM    
42. Quiroga Díaz, José Antonio S    
43. Rivas Cruz, José Luis BNG    
44. Rodil Fernández, Olalla BNG    
45. Rodríguez Arias, Marta P    
46. Rodríguez Barreira, María Julia P    
47. Rodríguez Estévez, David EM    
48. Rodríguez Pérez, Moisés P    
49. Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña S    
50. Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María P    
51. Romero Fernández, Cristina Isabel P    
52. Salorio Porral, María Soraya P    
53. Sánchez García, Antón EM    
54. Santos Queiruga, Carmen EM    
55. Tellado Filgueira, Miguel Ángel P    
56. Toja Suárez, María Dolores S    
57. Torrado Quintela, Julio S    
58. Trenor López, Gonzalo P    
59. Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís P    
60. Vázquez Domínguez, Sandra P    
61. Vázquez Verao, Paula EM    
62. Vega Pérez, Daniel P    
63. Vilán Lorenzo, Patricia S    
64. Villares Naveira, Luís EM    
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DEPUTADAS E DEPUTADOS MEMBROS DA XUNTA DE GALICIA 
 
65. Quintana Carballo, Rosa María P    
66. Rey Varela, José Manuel P    
67. Conde López, Francisco José P    
68. Mato Otero, Beatriz P    
69. Rueda Valenzuela, Alfonso P    
70. Núñez Feijoo, Alberto P    

 
 

DEPUTADAS E DEPUTADOS DA MESA DO PARLAMENTO 
 
71. Burgo López, María de la Concepción S    
72. Arias Rodríguez, Raquel P    
73. Solla Fernández, Eva EM    
74. Calvo Pouso, Diego P    
75. Santalices Vieira, Miguel Ángel P    
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1.  Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do

G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación

orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención

primaria (doc. núm. 24332, 10/PPL-000012)
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 10.04.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

1.1 24332(10/PPL-000012)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Proposición de lei de modificación orzamentaria para o

impulso dun plan de mellora da atención primaria

Publicación da iniciativa, 250, 31.01.2018
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do disposto 

no artigo 122 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición de lei de 

modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención 

primaria. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dende o ano 2009 a sanidade sufriu fortes recortes no seu orzamento, o que fixo 

que se deteriorase dun xeito preocupante a calidade da sanidade pública galega. En 

especial, a atención primaria acumula dende ese ano un recorte de máis de 2.000 

millóns de euros. Na actualidade, o orzamento deste programa, de 1.214 millóns de 

euros, aínda é 223 millóns de euros inferior ao dotado no ano 2009. Estes recortes están 

a ter dramáticas consecuencias, como puidemos comprobar a finais do 2017 e principios 

do actual 2018, cando as urxencias hospitalarias en Galiza colapsaron.  

A baixada dos recursos en atención primaria nos últimos anos é o que está detrás 

deste colapso. Nesta situación, é preciso adoptar medidas urxentes. É por iso que 

mediante esta proposición de lei establecemos un incremento inmediato dos recursos 

destinados á atención primaria, cunha modificación orzamentaria urxente de 223 

millóns de euros, un incremento do 19% con respecto ao orzamento actual, de xeito que 

se recupere a contía previa á chegada de Feijóo á Presidencia da Xunta de Galiza.  

Entre as medidas urxentes que é necesario adoptar con estes fondos adicionais, 

podemos citar a de incrementar o número de profesionais das diferentes categorías para 

acabar coa masificación dos cupos, de tal xeito que cada facultativo teña un máximo de 
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1.250 tarxetas sanitarias. Tamén é preciso mellorar os equipamentos nos centros de 

saúde, así como suprimir as limitacións ás probas diagnósticas por parte do persoal de 

atención primaria, cobertura do 100% das baixas. Outra medida urxente é poñer en 

marcha un proceso de formación que se adapte ás necesidades reais do SERGAS, tendo 

en conta que o 53% dos e das médicos superan os 55 anos.  

A lei componse de dous títulos, catro artigos, tres disposicións derradeiras e 

dous anexos. 

O Título I recolle as modificacións da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de 

orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2018. 

O artigo 1 introduce as medidas de reforzo da sanidade pública galega mediante 

o incremento do gasto sanitario en atención primaria nunha contía de 223 millóns de 

euros.  

O artigo 2 contempla as modificacións no articulado da Lei 8/2017, do 26 de 

decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2018, 

coas correspondentes modificacións nos estados consolidados, tanto de gastos como de 

ingresos, derivadas do impacto recadatorio que provocan os cambios normativos en 

materia tributaria introducidos no artigo 4 da presente lei.  

O artigo 3 establece diferentes minoracións no estado de gastos dos orzamentos 

xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2018 que teñen como obxectivo 

financiar parte do incremento do gasto sanitario recollido no artigo 1. 

O Título II consta dun so artigo, o artigo 4, que introduce modificacións de 

carácter tributario na Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e 

administrativas, e que teñen por obxectivo financiar parte do incremento do gasto en 

atención primaria contemplado no artigo 1. 
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Lévanse a cabo modificacións no IRPF e no Imposto de Patrimonio, de xeito 

que se introduce maior progresividade na escala autonómica do Imposto Sobre a Renda 

das Persoas Físicas, mentres que no Imposto de Patrimonio establécese o mínimo en 

300.000 euros, e a escala do mesmo dótase tamén de maior progresividade. 

Así mesmo, derrogase a modificación no Imposto de Sociedades aprobada no 

ano 2015. Por último, créase un novo tributo propio da Comunidade Autónoma, en 

concreto, un Imposto sobre as Grandes Superficies Comerciais, entendendo por tais os 

establecementos individuais que, salvo determinadas excepcións, teñan unha superficie 

de venda igual ou superior a 2.500 metros cadrados dedicados á venda ao por menor. 

Por último, a lei contén tres disposicións derradeiras e dous anexos. 

 

TÍTULO I – Modificación da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos 

xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2018. 

 

Artigo 1. Medidas de reforzo da sanidade pública galega mediante o incremento 

do gasto sanitario en atención primaria. 

Co obxecto de reforzar a sanidade pública galega, contémplase un incremento 

no gasto sanitario en atención primaria, para deste xeito comezar a reverter as 

cuantiosas reducións orzamentais experimentadas no mesmo. Así, modifícase o estado 

de gastos dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2018, 

contemplándose un incremento de 223 millóns de euros para o programa “412B – 

Atención Primaria”, tal e como queda reflectido na seguinte táboa: 
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Incremento estado de gastos 

Consellería Sección Servizo Programa Contía 

SANIDADE 11 80 412B – Atención Primaria 223.000.000 

 

Artigo 2. Modificacións no articulado da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de 

orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2018. 

 

UN. Substitúese o primeiro parágrafo e a primeira táboa do apartado Un do 

artigo 2 polos seguintes: 

Un.- Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración 

xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias 

públicas autonómicas consígnanse créditos por importe de 10.858.973.161 euros, 

distribuídos da forma seguinte:  

  

Cap. I-VII Cap. VIII Cap. IX 

Total Gastos non Activos Pasivos 

financeiros financeiros financeiros 

Administración 

xeral 
4.978.876.614 97.157.714 1.054.897.925 6.130.932.253 

Organismos 

autónomos 
3.906.233.159 17.491.352   3.923.724.511 

Entidades 

públicas 

instrumentais  

2.028.752     2.028.752 

Axencias 

públicas 

autonómicas 

734.994.523 46.439.455 20.853.667 802.287.645 

Total 
9.622.133.048 161.088.521 1.075.751.592 10.858.973.161 
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DOUS. Substitúese o apartado Catro do artigo 2 polo seguinte: 

Catro.- Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da 

Comunidade Autónoma, nos dos seus organismos autónomos e nos das axencias 

públicas autonómicas recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén 

liquidar durante o exercicio, por un importe consolidado de 10.858.973.161euros, 

distribuídos da seguinte forma: 

 

  

Cap. I-VII 

Ingresos non 

financeiros 

Cap. VIII 

Activos 

financeiros 

Cap. IX 

Pasivos 

financeiros 

Total 

 Administración 

xeral e órganos 

estatutarios  

9.203.949.324 27.696.219 1.377.060.262 10.608.705.805 

 Organismos 

autónomos  
210.385.634 652.500   211.038.134 

Axencias 

públicas 

autonómicas 

160     160 

Axencias 

públicas 

autonómicas 

14.598.279 14.630.783 10.000.000 39.229.062 

Total 
9.428.933.397 42.979.502 1.387.060.262 10.858.973.161 

 

Artigo 3. Minoracións no estado de gastos dos orzamentos xerais da 

Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2018. 

O estado de gastos verase diminuído nas contías contempladas no Anexo I da 

presente lei.  
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TITULO II- Modificación da Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas 

fiscais e administrativas. 

 

Artigo 4. Modificación da Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e 

administrativas. 

UN. Engádese un novo apartado, o “Dous”, quedando redactado da seguinte 

maneira 

Dous. Substitúese a escala do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas, a que 

se refire o apartado Dous do artigo 4 do Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo pola 

seguinte: 

 

Base liquidábel - 

Ata euros 

Cota íntegra - 

Euros 

Resto base liquidábel - 

ata euros 

Tipo aplicábel 

(%) 

0 0 12.450 9,5 

12.450 1.182,75 7.750 11,75 

20.200 2.093,38 7.500 14 

27.700 3.143,38 7.500 17 

35.200 4.418,38 12.400 20 

47.600 6.898,38 12.400 21,5 

60.000 9.366,87 60.000 24,5 

120.000 24.066,87 En diante 25,5 
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DOUS. Engádese un novo apartado, o “Dous”, quedando redactado da seguinte 

maneira. 

Dous. Modificase o Capítulo III do Texto Refundido das disposicións legais da 

Comunidade Autónoma de Galiza en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado 

polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda redactado como segue: 

“Artigo 13. Mínimo exento. 

O mínimo exento no Imposto sobre o Patrimonio establecese en 300.000 euros.” 

Artigo 13 bis. Cota íntegra 

A base liquidábel do imposto gravarase aos tipos da seguinte escala: 

Base liquidábel 

ata euros 

Cota íntegra 

euros 

Resto base liquidábel ata 

euros 

Tipo aplicábel 

% 

0 0 167.129,45 0,3 

167.129,45 501,39 167.123,43 0,6 

334.252,88 1.337,00 334.246,87 1,0 

668.499,75 4.178,10 668.499,76 1,8 

1.336.999,51 14.539,86 1.336.999,50 2,6 

2.673.999,01 43,285,35 2.673.999,02 3,4 

5.437.998,03 116.820,32 5.347.998,03 4,2 

10.695.996,06 295.978,25 En diante 5,0 

As leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza poderán 

modificar a escala prevista neste artigo.” 

22



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

 

TRES. Engádese un novo artigo 4 bis polo que se crea un novo imposto sobre 

os grandes establecementos comerciais co seguinte texto: 

“Artigo 4 bis. Imposto sobre as grandes superficies comerciais. 

Un.  Establécese, como tributo propio da Comunidade Autónoma, un imposto 

sobre as grandes superficies comerciais, entendendo por tais os establecementos 

individuais que teñan unha superficie de venda igual ou superior a 2.500 m2 dedicados 

á venda ao por menor, excluídos os establecementos de venda de vehículos a motor, 

maquinaria industrial, materiais de construción e produtos agrícolas e de xardinaría. 

Dous. Este imposto grava a capacidade e incidencia económica e social 

singulares dos establecementos comerciais que desenvolven a súa actividade en grandes 

superficies, atendendo as externalidades sociais, económicas e ambientais que producen. 

Tres. O feito impoñíbel vén constituído pola utilización de grandes superficies 

con finalidade comercial. 

Catro. É suxeito pasivo deste imposto a persoa física ou xurídica titular do 

grande establecemento comercial, estea xa ou non situado nun centro comercial 

colectivo. 

Cinco. A base impoñíbel do imposto constitúe a superficie total do 

establecemento comercial individual expresada en metros cadrados. 

Seis. O tipo de gravame é de 30 euros por metro cadrado.  
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Sete. Aplicarase unha redución do 50 por 100 da cota tributaria aos grandes 

establecementos dedicados á venda de mobiliario, artigos de saneamento, artigos de 

bricolaxe e portas e xanelas.  

Oito. Bonificacións. Establécese unha bonificación de ata o 30 por 100 para os 

grandes establecementos que conten con acceso dun ou máis medios de transporte 

publico. Regulamentariamente desenvolveranse os termos e condicións desta 

bonificación. 

Nove. O período impositivo coincide co ano natural.”  

 

CATRO. Engádese un novo artigo 4 ter coa seguinte redacción. 

Artigo 4 Ter. Suprímese o artigo 2 da Lei 12/2015 de Orzamentos xerais da 

Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2016. 

 

CINCO. O incremento no estado de ingresos na Lei 8/2017, do 26 de decembro, 

de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2018 derivado 

destas modificacións tributarias contémplase no Anexo I da presente lei. 

 

Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei 1/2017 de 8 de febreiro. 

Realizaranse as modificacións necesarias da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de 

orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2018 e da Lei 

9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas para adaptarse aos 

preceptos contemplados na presente lei.  
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Disposición derradeira segunda. Habilitación normativa 

Autorízase á consellería competente en materia de facenda para que dite as 

normas precisas para a execución do disposto na presente lei. 

 

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor 

A presente lei entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no diario oficial 

de Galiza 
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Anexo I 

Diminución do estado de gastos. O estado de gastos dos orzamentos xerais da 

Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2018 verase diminuído nas seguintes 

contías: 

Consellería Sección Servizo Programa Concepto Cantidade Denominación do crédito 

Infraestruturas 8 1 511A 640.0 200.000 
Investimentos de carácter 

inmaterial 

Infraestruturas 8 1 512B 732.04 74.000.000 Transferencias AGI 

Infraestruturas 8 2 512A 640.0 500.000 Estudos e proxectos transporte 

Infraestruturas 8 1 451A 730.05 5.000.000 Transferencia IGVS 

Presidencia 4 10 111A 110 200.000 Persoal gabinete 

Presidencia 4 10 111A 226 100.000 Gastos diversos 

Presidencia 4 20 461A 110 150.000 Persoal gabinete 

Presidencia 4 20 461A 226.08 200.000 Cobertura información 

Presidencia 4 20 461A 6400 500.000 Programas comunicación social 

Vicepresidencia 5 21 121A 110 120.000 Persoal gabinete 

Vicepresidencia 5 21 121A 632.0 1.000.000 Investimento reposición 

Facenda 6 1 611A 110 257.284 Persoal eventual de gabinete 

Facenda 6 1 611A 212 3.100 Edificios e outras construcións 

Facenda 6 1 611A 213 1.200 
Maquinaria, instalacións e 

utensilios 

Facenda 6 1 611A 220.01 92.417 
Prensa, revistas, libros e outras 

publicacións 

Facenda 6 1 611A 220.02 40.394 
Material informático non 

inventariable 

Facenda 6 1 611A 222 38.464 Comunicacións 

Facenda 6 1 611A 223 3.000 Transportes 

Facenda 6 1 611A 226 63.800 Gastos diversos 

Facenda 6 1 611A 227 219.497 
Traballos realizados por outras 

empresas 

Gastos de 

diversas 

Consellerías 

23 2 621B 500 4.500.000 Fondo de Continxencia 

Facenda 6 1 611A 640.1 70.000 Asesoramento externo 

Facenda 6 1 612A 220 3.400 Material de oficina 

Facenda 6 1 612A 640.1 737.444 Plan de auditorías 
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Anexo II 

Incremento do estado de ingresos. O estado de ingresos dos orzamentos xerais 

da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2018 verase incrementado nas 

seguintes contías: 

Incremento Estado de ingresos 

Capítulo Artigo Concepto Cantidade Denominación do crédito 

1 0 0 23.000.000 

Tarifa Autonómica IRPF. Novo tramo para 

rendas superiores a 120.000 €, tipo marxinal 

25,5% 

1 1 1 37.000.000 
Imposto sobre o Patrimonio. Redución do 

mínimo exento e modificación da tarifa 

1 1 0 45.000.000 
Supresión modificacións 2015 no Imposto de 

Sucesións e Doazóns 

1 1 2 30.000.000 
Novo imposto sobre Grandes Superficies 

Comerciais 
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ANTENCEDENTES LEXISLATIVOS DA PROPOSICION DE LEI DE 

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA PARA O IMPULSO DUN PLAN DE 

MELLORA DA ATENCIÓN PRIMARIA 

 

-Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade 

Autónoma de Galiza para o ano 2018. 

-Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. 

 

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández  

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG  

Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/01/2018 17:47:17 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/01/2018 17:47:22 
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Olalla Rodil Fernández na data 29/01/2018 17:47:26 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/01/2018 17:47:30 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/01/2018 17:47:35 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/01/2018 17:47:38 
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1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do

G.P. dos Socialistas de Galicia, pola que se modifica a Lei

8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, co obxecto de

establecer un mecanismo compensatorio de repercusión do

Imposto sobre Bens Inmobles para as persoas arrendatarias de

vivendas do parque público de vivendas da Comunidade Autónoma

de Galicia (doc. núm. 25509, 10/PPL-000013)
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1.  25509(10/PPL-000013)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Proposición de lei pola que se modifica a Lei 8/2012, do 29

de xuño, de vivenda de Galicia, co obxecto de establecer un

mecanismo compensatorio da repercusión do imposto sobre bens

inmobles para as persoas arrendatarias de vivendas do parque

público de vivendas da Comunidade Autónoma de Galicia

Publicación da iniciativa, 261, 15.02.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu 

portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 122 do Regulamento da 

Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Proposición de lei pola que 

se modifica a Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, co 

obxecto de establecer un mecanismo compensatorio da repercusión 

do Imposto sobre Bens Inmobles para as persoas arrendatarias de 

vivendas do parque público de vivendas da Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

 

Exposición de motivos 

 

O Imposto sobre Bens Inmobles constitúe un tributo directo de carácter 

municipal que grava o valor dos bens inmobles, tal e como establece o 

Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e que, como 

norma xeral, no caso de arrendamento de vivendas, recae sobre ás 

persoas titulares ou propietarias. Sen embargo, no artigo 63.2 in fine 

desta norma legal, establece a obriga de que as administracións 

públicas repercutan a parte da cota líquida do imposto que corresponda 

sobre quen non tendo a condición de suxeito pasivo faga uso mediante 

contraprestación dos seus bens demaniais ou patrimoniais, atendendo á 

parte do valor catastral que corresponda á superficie utilizada e a 

construción directamente vinculada a cada persoa arrendataria.  

Esta previsión legal afecta ás e aos arrendatarios de vivendas que 

forman parte do parque público de vivendas da Comunidade 

Autónoma, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo, de maneira 

que son estas persoas as que soportan economicamente o pagamento do 

imposto cando ten lugar a súa obrigatoria. 

Na actualidade, non existe ningunha norma que evite que recaia esta 

carga económica sobre un colectivo de persoas que dispoñen de escasos 

recursos económicos, xa que é esta situación de precariedade a que lle 
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permite acceder a un aluguer de vivenda protexida. Unicamente cabe 

que as entidades locais regulen a introdución de certas bonificacións a 

favor das vivendas de protección oficial ou que sexan equiparadas a 

estas pola lexislación autonómica, pero só é obrigatorio o seu 

establecemento polos concellos durante tres períodos impositivos e 

unicamente alcanza ao 50 % da cota íntegra, ademais de ter carácter 

rogado. Queda á vontade de cada concello manter con posterioridade a 

mesma bonificación na cota íntegra, coa perda de recursos económicos 

que supón para as entidades locais que apliquen dito beneficio fiscal.  

 

Doutra banda, como sinala a Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de 

Galicia: “O dereito ao gozo dunha vivenda digna e axeitada é 

recoñecido con rango constitucional no artigo 47 da vixente 

Constitución de 1978. A súa regulación, no ámbito da Comunidade 

Autónoma de Galicia, a teor do establecido no artigo 27 do Estatuto de 

Autonomía para Galicia, é unha competencia exclusiva daquela”.  

 

A Comunidade Autónoma ten, pois, competencia exclusiva para 

deseñar a súa política de vivenda. No caso das vivendas protexidas, a 

política de vivenda ten un marcado carácter social que se ve afectado na 

súa eficacia pola unha normativa tributaria de perceptiva aplicación.  

Deste xeito, para garantir, por un lado, o respecto as competencias 

estatais en materia tributaria - mantendo a súa vez indemnes os recursos 

tributarios das entidades locais -, e, por outro, ampliar a protección 

daquelas persoas que por atoparse nunha situación económica máis 

desfavorecida teñen accedido a un aluguer dunha vivenda do parque 

público de vivendas da Comunidade Autónoma de Galicia, establécese 

a creación dun mecanismo compensatorio, de natureza non tributaria, 

por importe equivalente a cota do Imposto sobre Bens Inmobles que 

debe ser legalmente obxecto de repercusión. Coa finalidade de 

conseguir que dito mecanismo compensatorio produza un maior 

beneficio sobre as persoas a quen vai dirixido articulase de xeito que o 

importe de debe ser abonado en concepto de IBI se minore 
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proporcionalmente na contía da renda mensual que deben satisfacer os 

arrendatarios. 

 

Texto articulado 

Artigo único.- A Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia 

queda modificada como segue: 

Un.- Engadese un novo artigo 53-bis coa seguinte redacción: 

Artigo 53 – bis.- Redución por importe equivalente da repercusión do 

Imposto de Bens Inmobles no parque público de vivendas da 

Comunidade Autónoma. 

1.- No suposto de arrendamento de bens inmobles destinados a vivenda 

e anexos que formen parte do parque público de vivendas da 

Comunidade Autónoma, o Instituto Galego da Vivenda e Solo aplicará 

unha redución na renda mensual, excluídos os tributos, cargas e gastos 

legalmente repercutibles, que deba ser aboada en concepto de aluguer 

polos seus arrendatarios, por un importe equivalente ao cen por cen da 

contía que lle deba ser repercutida en concepto de cota líquida do 

Imposto sobre Bens Inmobles, así como da parte proporcional da contía 

do Imposto sobre o Valor Engadido, nos casos en que o Imposto sobre 

Bens Inmobles forme parte da base impoñible dos mesmos.  

2.- A compensación contemplada no número anterior estenderase os 

bens inmobles que sexan cualificados como vivendas de inserción ou 

asistenciais,  así como ás que poidan ser utilizadas polas persoas 

xurídicas, públicas ou privadas, sen ánimo de lucro, de acordo ao 

establecido no artigo 49 e 50.4 desta lei.  

3.- Excepcionalmente, sobre a base de razóns de interese social 

debidamente xustificadas, poderá establecerse regulamentariamente 

unha compensación equivalente para quen teña accedido á propiedade 

vivendas de promoción pública na modalidade de adquisición ou acceso 
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diferido, cando quede acreditado que se atopa nunha situación 

económica desfavorable. 

 

Disposición transitoria 

Disposición transitoria.- Prescrición 

A aplicación deste mecanismo compensatorio estendérase a totalidade 

das contías non prescritas conforme ao artigo 1966 do Código Civil.  

 

Disposicións finais 

Disposición final primeira.- Habilitación para desenvolvemento 

regulamentario  

A Xunta de Galicia, no ámbito das súas competencias, poderá ditar 

cantas disposicións sexan necesarias para a execución e 

desenvolvemento regulamentario do establecido nesta lei. 

Disposición final segunda.- Instrucións de aplicación  

O Instituto Galego da Vivenda e Solo da Comunidade de Galicia 

procederá a adoptar cantas medidas executivas e de xestión sexan 

precisas para levar a cabo no prazo máximo de tres meses a aplicación 

do disposto nesta lei. 

Disposición final terceira.- Entrada en vigor  

A presente lei entrará en vigor ó día seguinte ó da súa publicación no 

Diario Oficial de Galicia. 
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ANTECEDENTES 

 Constitución Española 

 Estatuto de Autonomía de Galicia 

 Real decreto de 24 de xullo de 1889 polo que se publica o 

Código Civil 

 Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas 

Locais 

 Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia 

 Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do Instituto Galego da 

Vivenda e Solo. 

 Lei 9/2017, do 3 de xullo, pola que establecese o mecanismo de 

natureza non tributaria compensatorio da repercusión 

obrigatoria do Imposto sobre Bens Inmobles aos arrendatarios 

de vivendas da Axencia de Vivenda Social da Comunidade de 

Madrid e se adoptan medidas en materia de vivenda protexida. 

 

Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/02/2018 13:30:10 

 

37



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 10.04.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2. Comparecencias en Pleno
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2.1 28681(10/CPP-000053)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición propia, para

informar sobre a implantación da categoría estatutaria de

enfermeiro/a especialista
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03/04 2018 9:28 FAX 	00981541211 
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F1 0002/0002 

HXUNTI DE GFL1CIA 
VIGEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE 
ADMINISTRACIÓNS PÚBUCAS E XUSTIZA 

rec&ûr XrI ß ReICIÕf$ Iñslttuone1 
e Paflamentaria 

 

RRLMWffAPJÄ 

— 3 ABR. 2018 

Solicítolle, consonte o disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia ante o Pleno- do conselleiro de Sanidade 

para informar sobre "a implantación da categoría estatutaria de 

enfermeiro/a especialista0  

Santiago de Compostela, 

-J = 
"4 w 

JA 

al 

A directora xerat de Relacións Institucionais e Parlamentarias 

(AS/NADO DÍXÍTALMENTE) 

6, 

o 
o 

lL 	t1 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 
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2.2 28514(10/CPP-000052)

Grupo Parlamentario de En Marea

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Do Sr. conselleiro de Sanidade para dar conta da

privatización de servizos sanitarios na EOXI da Coruña
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                                          Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Os Grupo Parlamentarios de En Marea e do Bloque Nacionalista Galego, ao 

abeiro do disposto nos artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicitan á 

Mesa do Parlamento que se proceda á tramitación de comparecencia urxente en 

Pleno do Conselleiro de Sanidade, para dar conta da privatización de servizos 

sanitarios na EOXI de Coruña.  

 Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2018. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández,  Asdo.: María Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. de En Marea.   Deputada do G.P. do BNG 

Asdo.: Luís Villares Naveira,   Ana Belén Pontón Mondelo 

Voceiro do G.P. de En Marea.   Voceira do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 27/03/2018 12:46:10 

 

Luis Villares Naveira na data 27/03/2018 12:46:15 

 

María Montserrat Prado Cores na data 27/03/2018 12:59:48 

 

Ana Pontón Mondelo na data 27/03/2018 12:59:53 
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3. Mocións
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3.1 28401(10/MOC-000079)

Grupo Parlamentario de En Marea

Vázquez Verao, Paula e 13 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e

as demandas que debe realizar ao Goberno central en materia

de igualdade, conciliación e corresponsabilidade, así como de

atención ás persoas dependentes. (Moción, a consecuencia da

Interpelación nº 26404, publicada no BOPG nº 267, do

27.02.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.03.2018)

Publicación da iniciativa, 284, 27.03.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos seus deputados e das 

súas deputadas Paula Vázquez Verao,  Luís Villares Naveira, Antón Sánchez 

García, Carmen Santos Queiruga, Ánxeles Cuña Bóveda, Magdalena 

Barahona Martín, Manuel Lago Peñas, Davide Rodríguez Estévez, Eva Solla 

Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araujo, Luca Chao 

Pérez, Francisco Casal Vidal e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do disposto no 

artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para 

substanciar a Interpelación 26404 (10/INT-000852) debatida na sesión plenaria  

do 20 de marzo de 2018, sobre a política do Goberno galego en materia de 

igualdade, conciliación e corresponsabilidade. 

 

MOCIÓN: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

- Integrar á sociedade civil, colectivos feministas e expertas independentes no 

deseño e desenvolvemento do Plan de Conciliación e Corresponsabilidade 

previsto no VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades 

entre mulleres e homes 2017-2020. 

- Contabilizar o valor social e económico do traballo reprodutivo no noso País e 

presentar, antes de remate de 2018, un informe ao respecto ante o Parlamento de 

Galicia. 

- Facer un estudo sobre o reparto de tempo nas tarefas do fogar en Galicia e 

presentar ante o Parlamento de Galicia os resultados de dito estudo antes do 

remate de 2018. 
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- Aumentar os fondos para os programas de conciliación e corresponsabilidade. 

- Aumentar os fondos para os programas de emprego feminino. 

- Deixar de financiar aos colexios que segregan por sexo. 

- Aumentar os permisos por nacemento e adopción para o persoal público. 

- Elevar o investimento en funcións de familia/infancia até acadar a media da 

Eurozona. 

- Deseñar e impulsar unha rede pública de ensino infantil de 0 a 3 anos. 

- Dirixirse ao Goberno do Estado para recuperar a cotización da Seguridade 

Social para as persoas coidadoras de dependentes no entorno familiar. 

- Dirixirse ao Goberno do Estado para que forneza á Xunta dos recursos 

necesarios para garantir a prestación a todas as persoas valoradas como 

dependentes que están en lista de agarda. 

- Dirixirse ao Goberno do Estado para que recoñeza os plenos dereitos laborais ás 

empregadas do fogar, equiparándoas ao resto de persoas traballadoras por conta 

allea. 

- Dirixirse ao Goberno do Estado para que dote á Xunta de Galicia dos recursos 

necesarios para despregar un sistema público de coidados e atención á 

dependencia integrado, que incorpore a filosofía da asistencia persoal para a vida 

independente, aumentando os recursos para posibilitar o aumento de horas para a 

prestación galega de asistencia persoal para a vida independente.” 

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2018. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 22/03/2018 18:27:33 

 

Luis Villares Naveira na data 22/03/2018 18:27:42 

 

Antón Sánchez García na data 22/03/2018 18:27:49 

 

Carmen Santos Queiruga na data 22/03/2018 18:27:58 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 22/03/2018 18:28:06 

 

Magdalena Barahona Martín na data 22/03/2018 18:28:13 

 

José Manuel Lago Peñas na data 22/03/2018 18:28:21 

 

David Rodríguez Estévez na data 22/03/2018 18:28:30 

 

Eva Solla Fernández na data 22/03/2018 18:28:38 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 22/03/2018 18:28:46 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 22/03/2018 18:28:52 

 

Luca Chao Pérez na data 22/03/2018 18:29:00 

 

Francisco Casal Vidal na data 22/03/2018 18:29:11 

 

Marcos Cal Ogando na data 22/03/2018 18:29:15 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 10.04.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

3.2 28402(10/MOC-000080)

Grupo Parlamentario de En Marea

Vázquez Verao, Paula e 13 máis

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao

Goberno central en relación co impacto do actual modelo de

revalorización das pensións contributivas no poder

adquisitivo das persoas pensionistas de Galicia. (Moción, a

consecuencia da Interpelación nº 27145, publicada no BOPG nº

272, do 07.03.2018, e debatida na sesión plenaria do

20.03.2018)

Publicación da iniciativa, 284, 27.03.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos seus deputados e das 

súas deputadas Paula Vázquez Verao,  Luís Villares Naveira, Antón Sánchez 

García, Carmen Santos Queiruga, Ánxeles Cuña Bóveda, Magdalena 

Barahona Martín, Manuel Lago Peñas, Davide Rodríguez Estévez, Eva Solla 

Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araujo, Luca Chao 

Pérez, Francisco Casal Vidal e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do disposto no 

artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para 

substanciar a Interpelación 27145 (10/INT-000878) debatida na sesión plenaria  

do 20 de marzo de 2018, sobre a política da Xunta de Galicia en relación co 

impacto do actual modelo de revalorización das pensións contributivas no poder 

adquisitivo das persoas pensionistas de Galicia. 

 

MOCIÓN: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a esixir ao Goberno do Estado 

que:  

- Para eliminar o factor de sostibilidade, derrogue, da Lei Xeral da 

Seguridade Social, os seguintes artigos: último parágrafo do artigo 210.1, 

artigo 211 e disposición adicional vixésimo segunda. 

- Recupere a revalorización das pensións na súa modalidade contributiva, 

incluído o importe da pensión mínima, en relación ao IPC.” 

 

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2018. 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 22/03/2018 18:25:23 

 
Luis Villares Naveira na data 22/03/2018 18:25:31 

 
Antón Sánchez García na data 22/03/2018 18:25:38 

 
Carmen Santos Queiruga na data 22/03/2018 18:25:45 

 
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 22/03/2018 18:25:54 

 
Magdalena Barahona Martín na data 22/03/2018 18:26:06 

 
José Manuel Lago Peñas na data 22/03/2018 18:26:16 

 
David Rodríguez Estévez na data 22/03/2018 18:26:25 

 
Juan José Merlo Lorenzo na data 22/03/2018 18:26:33 

 
Eva Solla Fernández na data 22/03/2018 18:26:39 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 22/03/2018 18:26:45 

 
Luca Chao Pérez na data 22/03/2018 18:27:00 

 
Francisco Casal Vidal na data 22/03/2018 18:27:03 

 
Marcos Cal Ogando na data 22/03/2018 18:27:07 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 10.04.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

3.3 28409(10/MOC-000081)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co número de prazas de acceso á titulación de

Medicina, e para evitar o déficit e precarización do emprego

na sanidade pública. (Moción, a consecuencia da Interpelación

nº 27038, publicada no BOPG nº 272, do 07.03.2018, e debatida

na sesión plenaria do 20.03.2018)

Publicación da iniciativa, 284, 27.03.2018
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do 

seu deputado Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte moción para substanciar a Interpelación debatida na 

Sesión Plenaria celebrada o día 20 de marzo de 2018, sobre a política 

do Goberno galego en relación co número de prazas de acceso á 

titulación de Medicina (10/INT-000870, doc. núm. 27038) 

 

Moción 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Remitir aos grupos parlamentarios os informes técnicos do Sergas 

referidos ás recomendacións sobre o número de estudantes a admitir no 

curso 2018/2019 para a titulación de Medicina. 

 

2. Remitir aos grupos parlamentarios o informe do Consello para a 

Coordinación da Docencia Clínica en Galicia sobre a provisión de 

prazas nos graos en Ciencias da Saúde impartidos polas universidades 

no Sistema universitario de Galicia. 

 

3. Avaliar conxuntamente coa Universidade de Santiago de Compostela 

a dotación de medios humanos e materiais existentes na Facultade de 

Medicina e, de ser necesario, acordar un programa extraordinario de 

financiamento para garantir os medios necesarios que permitan ofrecer 

a mellor calidade formativa posible. 

 

4. Desenvolver as accións e negociacións necesarias para conquerir 

unha ampliación de prazas MIR para Galicia, atendendo as 

recomendacións dos informes técnicos do Sergas sobre a necesidade de 

prazas profesionais no Servizo Galego de Saúde. Dotar dos medios 

necesarios ao Sergas para poder acoller esas prazas. 

 

5. Establecer un plan plurianual de contratación estable que palíe o 

problema de déficit e precarización do emprego na sanidade pública, co 
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

compromiso de abrir durante os anos 2018 a 2020 OPE de 1750 

prazas/ano.  

 

 Pazo do Parlamento, 21 de marzo de 2018 

 

 Asdo.: Julio Torrado Quintela 

 Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 23/03/2018 11:24:03 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/03/2018 11:24:08 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 10.04.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

4. Proposicións non de lei en Pleno
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 10.04.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

4.1 8161(10/PNP-000757)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre o incremento por parte do Goberno galego do número de

postos de traballo dos equipos de valoración da discapacidade

en Galicia co fin de eliminar as listas de espera

Publicación da iniciativa, 109, 03.05.2017
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado 

Quintela e Juan Manuel Díaz Villoslada, a través do seu portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante 

esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

A Xunta de Galicia vén desatendendo dende hai anos os equipos de 

valoración da discapacidade (EVO), que son os que determinan o grao de 

discapacidade das persoas que así o solicitan, o que ocasiona retrasos nas 

tramitacións das valoracións, tanto nas solicitudes como nas revisións. En 

moitos casos, a falla de persoal fai que o tempo de espera media das 

persoas usuarias sexa de ano e medio ou dous anos, ocasionando ás persoas 

solicitantes moitos prexuízos no seu día a día: por exemplo para solicitudes 

a respecto de transportes colectivos e prazas de aparcadoiro, nas 

prestacións económicas de persoas maiores e no recoñecemento de dereitos 

en mutualidades. 

 

Ante esta situación os e as socialistas vimos reclamando á Administración 

incrementar os equipos multidisciplinares dos EVO, xa que esta tardanza 

non vén derivada dun pico de traballo senón que é estrutural, o que implica 

que se debería incrementar o número de equipos e crear postos para axilizar 

a xestión dos expedientes de incapacidade. 

 

Recentemente coñecíamos que a Dirección de Recursos Humanos do 

Sergas enviou unha comunicación aos seus e as súas profesionais 

ofrecendo a posibilidade de "participar de forma voluntaria e remunerada, 

fóra da súa xornada laboral, nos recoñecementos do grao de 

discapacidade". O Goberno galego reacciona pois ás reiteradas queixas por 

un problema estrutural nos equipos de valoración de discapacidade, 

ofrecendo un parche a través dun convenio de colaboración Sergas- 

Consellería de Política Social, para que o persoal médico do Sergas, 

mediante horas extras, faga a tarefa que lle corresponde a estes equipos. 
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Partido dos 
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de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a incrementar o número de 

postos de traballo dos equipos de valoración da discapacidade da nosa 

Comunidade Autónoma, co obxectivo de eliminar no prazo máximo de seis 

meses a lista de espera, tanto nas solicitudes como nas revisións das 

valoracións de discapacidade.  

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de abril de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 21/04/2017 13:59:02 

 
Julio Torrado Quintela na data 21/04/2017 13:59:08 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 21/04/2017 13:59:15 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/04/2017 13:59:20 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 10.04.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

4.2 26706(10/PNP-001890)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co título de adquisición do Pazo de Meirás por

Francisco Franco

Publicación da iniciativa, 267, 27.02.2018
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Antón 

Sánchez García e das súas deputadas Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao 

Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

Ante o anuncio da posible venta do Pazo de Meirás por parte dos herdeiros do 

ditador, que consolidaría o espolio e practicamente imposibilitaría que se puidese 

incorporar ao Patrimonio público, compre que as administracións actúen con 

dilixencia. 

Dado que consta acreditada a simulación dunha compra-venta que, en realidade, 

non foi tal, creemos necesario que a Xunta de Galicia presente de inmediato no 

Xulgado a vía civil da acción de nulidade do título da fraudulenta adquisición por 

Francisco Franco do Pazo de Meirás. 

 Dita acción de nulidade debe ser promovida pola Xunta de Galicia, en canto está 

lexitimada polas competencias que ten atribuídas en materia de tutela do 

patrimonio histórico-artístico, e, máis en concreto, coa lexitimación reforzada ao 

tratarse dun BIC (ben de interese cultural).  

 

A presentación de dita acción de nulidade debe levar tamén aparellada a súa 

anotación preventiva no Rexistro da Propiedade aos efectos de público 

coñecemento por terceiros, xa que unha hipotética transmisión a terceiros do 

Pazo suporía  unha dificultade engadida para a súa incorporación ao patrimonio 
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público, aínda no suposto de que prosperase a acción de nulidade que se poida 

presentar ante o Xulgado.  

Co obxectivo da incorporación do Pazo ao patrimonio público a custo cero, a 

urxencia da situación obriga a que os poderes públicos, así como as distintas 

mesas e xuntas (a constituída pola Xunta e a promovida pola Deputación), xa 

convocadas para os vindeiros días, definan e precisen canto antes, e á maior 

brevidade, cal é a estratexia xurídica e procesual para acadar tal obxectivo de 

incorporación a tal custo cero para as arcas públicas. Estratexia xurídica que ao 

noso criterio, e sen prexuízo doutras, debe comezar por presentación de dita 

acción de nulidade, dado que consta acreditada a simulación dunha compra-venta 

que, en realidade, non foi tal. 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a que, sen prexuízo doutras 

accións que determine a Comisión de expertos creada co obxectivo da 

incorporación do Pazo de Meirás ao Patrimonio público: 

1) Presente de inmediato no Xulgado a vía civil da acción de nulidade do título 

da fraudulenta adquisición por Francisco Franco do Pazo de Meirás. 

2) Proceda á anotación preventiva no Rexistro da Propiedade aos efectos de 

público coñecemento por terceiros. 

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2018. 

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda,  Asdo.: Antón Sánchez García 

 Luca Chao Pérez,   Voceiro do G.P. de En Marea 

 Deputadas do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 21/02/2018 19:29:36 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 21/02/2018 19:29:43 

 

Luca Chao Pérez na data 21/02/2018 19:29:50 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 10.04.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

4.3 26713(10/PNP-001893)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Antón Vilasánchez, María Ángeles e 8 máis

Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia de medidas que

fortalezan o Comité Internacional de Expertos do Camiño de

Santiago, así como a elaboración dun programa de

colaboracións cos centros de estudos xacobeos

Publicación da iniciativa, 267, 27.02.2018
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A Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa 
das deputadas e deputados, María Antón Vilasánchez, Cristina Romero Fernández, 
Moisés Blanco Paradelo, Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado 
Filgueira, Sandra Vázquez Domínguez, Paula Prado del Río e Diego Calvo Pouso, 
ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, 
presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 
Pleno. 
 
Exposición de motivos 
 
O Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago foi, desde o seu inicio, un 
colaborador necesario para a proxección internacional do Camiño de Santiago. 
 
Ao igual que o Camiño, o Comité pretende ser ese lugar de encontro, de estudo e de 
investigación diverso e plurinacional que propicie o desenvolvemento de proxectos de 
coñecemento e divulgación do Camiño de Santiago. 
 
Unha faceta importantísima e enriquecedora porque enraíza cos países, poboacións e 
lugares polos que transita o Camiño ao longo de toda Europa.  
 
Precisamente este carácter plurinacional do Comité de Expertos serviu para abrir 
canles de cooperación e colaboración con entidades, institucións e organismos dos 
países aos que pertencen. Neste sentido cabe nomear a estreita relación entre os 
Centros de Estudos Xacobeos e os membros do Comité Internacional de Expertos. 
 
Posiblemente por iso, o Plan Director e Plan Estratéxico do Camiño de Santiago en 
Galicia na liña estratéxica de coordinación e organización administrativa inclúe o 
fortalecemento do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago así como o 
impulso á súa relación cos Centros de Estudos Xacobeos. 
 
Considérase que este momento é o axeitado para avanzar no fortalecemento do 
Comité, e dos Centros de Estudos Xacobeos, cara a afrontar o Xacobeo 2021 nas 
mellores condicións. 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición 
non de lei en Pleno: 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a establecer unha serie de medidas 
e accións que fortalezan o Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago 
así como elaborar un programa de colaboracións cos Centros de Estudos Xacobeos”. 
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Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2018 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 22/02/2018 10:27:32 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 22/02/2018 10:27:41 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 22/02/2018 10:27:48 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 22/02/2018 10:27:55 

 
María Isabel Novo Fariña na data 22/02/2018 10:28:01 

 
Marta Novoa Iglesias na data 22/02/2018 10:28:07 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 22/02/2018 10:28:15 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 22/02/2018 10:28:23 

 
Paula Prado Del Río na data 22/02/2018 10:28:30 

 
Diego Calvo Pouso na data 22/02/2018 10:28:37 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 10.04.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

4.4 27164(10/PNP-001930)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central dun

plan de compensación en materia ferroviaria que inclúa

compromisos concretos especialmente dirixidos ao interior de

Galicia

Publicación da iniciativa, 272, 07.03.2018

65



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa 

das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas 

Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O ferrocarril é un servizo que as e os nacionalistas entendemos como público e 

básico. Sustentable economicamente e respectuoso co medio ambiente, constitúe un 

elemento de cohesión e vertebración social, ademais de ser un factor de dinamización e 

equilibrio demográfico. Como medio de transporte, debera ser o elemento central dun 

sistema nacional de transporte intermodal e complementario. 

Neste sentido, o Bloque Nacionalista Galego sempre defendeu unha rede 

ferroviaria moderna, compatíbel para o tráfico de persoas e mercadorías, que primara a 

mobilidade interior, e con conexións con Portugal e a Meseta. Porén, mudouse ese 

deseño por outro concibido baixo un modelo centralista que primou a conexión con 

Madrid en detrimento da conexión interior do país e, de forma especial, en detrimento 

do interior de Lugo e Ourense. Desta forma, esta parte do noso territorio foi ficando á 

marxe do que debera ser un sistema ferroviario modernizado. A día de hoxe, en pleno 

ano 2018, non cumpre coa súa función de conexión rápida e non asegura a articulación 

territorial entre cidades e vilas galegas nin a conexión interior do centro e sur de Lugo 

nin das comarcas de Ourense. 
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O Goberno do Estado, en vez de promover e potenciar este medio de transporte, 

coa complicidade da Xunta de Galiza, contribuíu ao progresivo abandono e 

desmantelamento dos cativos servizos ferroviarios que tiñamos. Historicamente foron 

negados ou executados en baixa intensidade os investimentos necesarios para acceder á 

modernización da rede ferroviaria galega. Desta forma, hoxe en día carecemos dunha 

rede compatíbel para persoas viaxeiras e mercadorías, dunha dupla vía e electrificada en 

todo o territorio e tamén carecemos de liñas que primen a mobilidade interior, con 

conexións axeitadas con Portugal e co resto do Estado. Nun contexto de aumento da 

recadación e de medre orzamentario nas administracións, é preciso un ambicioso Plan 

de Compensación para o interior do país en materia de conexións e servizos ferroviarios 

como elemento para reverter os efectos de anos de desinvestimento, mala planificación 

e falta de cumprimento dos compromisos.  

 

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non 

de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza acorda demandar do goberno central un Plan de 

Compensación en materia ferroviaria que inclúa compromisos concretos especialmente 

dirixidos ao interior de Galiza que contemple as seguintes cuestións: 

- Demandar do Goberno do Estado as transferencias en materia de ferrocarril 

interior, xunto cun financiamento axeitado, co obxectivo de crear unha compañía 

pública ferroviaria galega (GALTREN) que mellore a prestación deste servizo no noso 

país e favoreza a vertebración económica, social e territorial do país mediante un tren de 

proximidade galego. Neste marco desenvolverase o aproveitamento para a proximidade 

das liñas entre Lugo e Ourense, Ourense e A Gudiña e Ourense e Santiago.  
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- Conexión Lugo-Santiago 

- Modernización da liña Coruña-Lugo e Lugo-Ourense. 

- Axilización dos compromisos existentes a respecto do AVE. 

- Calendarizar o cumprimento dos acordos parlamentarios referidos á demanda 

da homoxeneización das tarifas aplicadas en Galiza para o abaratamento da Liña Avant 

Ourense-Santiago-Coruña e a mellora das frecuencias horarias e condicións dos bonos 

de transporte. 

- Rectificación a respecto do proceso de desmantelamento e privatización dos 

servizos de venda de billetes ao público nas estacións galegas, a comezar por garantir o 

servizo de venda do Barco de Valdeorras e A Rúa como públicos. 

- Inclusión no corredor atlántico de mercadorías. 

- Garantir que as vías e os trens de alta velocidade conten coas condicións de 

seguranza e seguridade acaídas: sistema ERTMS, sinalización correcta, etc. 

- Impulsar unha mellora das frecuencias e a planificación integral dos distintos 

medios de transporte por estrada.” 

 

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 
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Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Noa Presas Bergantiños na data 01/03/2018 17:08:18 
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 11 máis

Sobre o impulso polo Goberno galego das reformas legais

oportunas para que a Xunta de Galicia poida defender os

dereitos das vítimas e exercer a acción penal nos xuízos por

delitos de discriminación derivada ou por razón da situación

familiar consecuencia da maternidade da muller

Publicación da iniciativa, 276, 14.03.2018
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A Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa 

das deputadas e deputados, Paula Prado del Río, Miguel Tellado Filgueira, Marián 

García Míguez, César Fernández Gil, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña, 

Antonio Mouriño Villar, Alberto Pazos Couñago, Julia Rodríguez Barreira, Raquel 

Arias Rodríguez, Guadalupe Murillo Solís e Moisés Blanco Paradelo, ao abeiro do 

disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 

Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos  

 

A conciliación entre a vida profesional e a vida persoal cada día adquire máis 

importancia na sociedade, e por iso o goberno da Xunta de Galicia aposta en cada 

período orzamentario por incrementar os recursos de conciliación dispoñibles para os 

galegos e galegas. Ademais das medidas que poña en marcha o goberno, corresponde 

ao lexislativo establecer as normas que fagan posible esa conciliación e as empresas 

as leven á práctica para que sexa real e efectiva. Neste sentido, na práctica, as nais 

traballadoras son un colectivo que require un especial grao de protección legal para 

evitar que por razón do seu embarazo, permiso de maternidade e demais dereitos 

derivados de elo, poidan ser obxecto de discriminación laboral, acoso o despido.  

 

 

Tanto a baixa por maternidade como o risco durante o embarazo son situacións que 

afectan de modo exclusivo ás mulleres por razón do seu sexo; tendo en conta que 

estes permisos son absolutamente maioritarios por parte das mulleres e en exclusiva a 

prestación por risco no embarazo; e por iso temos a obriga de intensificar a protección 
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do seu dereito a non discriminación e garantir a igualdade de oportunidades entre 

homes e mulleres. 

 

A doutrina do Tribunal Constitucional considera que o embarazo é un elemento 

diferencial que, en tanto que feito biolóxico incontrovertible incide de forma exclusiva 

sobre as mulleres e supón que a protección da condición biolóxica e da saúde da 

muller traballadora ten que ser compatible coa conservación dos seus dereitos 

profesionais, de tal forma que calquera minusvaloración ou o prexuízo causado polo 

embarazo ou a maternidade constitúe un suposto de discriminación directa por razón 

de sexo. 

 

As condutas empresariais non poden vulnerar o dereito a non sufrir discriminación por 

razón de sexo e que non se produza prexuízo algún ás mulleres pola súa condición de 

mulleres, polo embarazo ou pola maternidade. Ser nai non convirte a unha traballadora 

en menos convinte aos intereses do empresariado en peor traballadora ou menos 

comprometida. 

 
A nosa lexislación actual é moi clara respecto ás situacións de acoso laboral e, sobre 

todo respecto da protección da maternidade, especialmente nos contornos de traballo.  

Polo tanto a normativa é determinante á hora de regular como delito o acoso ou o 

denominado mobbing maternal. Así podemos citar os Convenios 158 e 183 da OIT, a 

Convención sobre a Eliminación de todas as formas de Discriminación contra a Muller, 

o art. 14 e Protocolo n.º 12 do Convenio Europeo de Dereitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais, os arts. 17 e 20 da Carta Social Europea, numerosa xurisprudencia do 

Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, arts. 2 e 3 dos Tratados da Unión Europea, 

arts. 8, 19 153 e 157 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, arts. 21 e 23 da 

Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea, Varias Directivas da UE contra a 

discriminación e o acoso (art.10 Directiva 92/85/CEE, art. 2.3 Directiva 2000/78 CE, art. 

2 c) da Directiva 2004/113/CE, art. 2.1 c), 14 e 15 da Directiva 2006/54/CE). Na nosa 
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lexislación debemos empezar polo mandato que fai a nosa Constitución española: 

“todos os españoles teñen o deber de traballar e o dereito ao traballo, sen que en 

ningún caso poida facerse discriminación por razón de sexo”. Sen esquecer o Estatuto 

dos Traballadores nin as numerosas leis específicas a nivel estatal e galego relativas á 

protección da maternidade e da familia, así como as relativas á exixencia do 

cumprimento dos principios da igualdade de xénero e as que impulsan o traballo en 

igualdade das mulleres do Estado e de Galicia.  

 

Por tanto coa actual lexislación vixente abonda a normativa que protexa e, no seu caso, 

penalice as graves situacións ocasionadas polas situacións de acoso ou mobbing 

maternal. Ademais, cómpre lembrar que a Inspección de Traballo persegue todo tipo de 

infracción da lexislación laboral. 

 

 

Dende o Grupo Parlamentario Popular queremos dar un paso máis e implicar á Xunta 

de Galicia como garante do cumprimento da lexislación vixente no ámbito penal e que 

poda exercer a acción penal nos xuízos por delitos de discriminación derivada ou por 

razón da maternidade. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte 

proposición non de lei en Pleno: 

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a promover as reformas legais 

oportunas para que a Xunta poda defender os dereitos das vítimas e exercer a acción 

penal nos xuízos por delitos de discriminación derivada ou por razón da situación 

familiar consecuencia da maternidade da muller”. 
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Santiago de Compostela, 05 de marzo de 2018 
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4.6 27978(10/PNP-002003)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Pierres López, María Luisa e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa igualdade efectiva de mulleres e homes na

Administración xeral e no sector público autonómico, nas

empresas e no emprego, así como as demandas que debe realizar

ao Goberno central ao respecto

Publicación da iniciativa, 280, 21.03.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, María 

Dolores Toja Suárez, Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán 

Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz 

Villoslada, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 
 

O  8 de marzo do 2018 pasará á historia por  converterse nalgo máis 

que un simple día de conmemoración dunha data histórica e 

reivindicativa da igualdade real de mulleres e homes.  

 

Ese algo máis viuse nas rúas de toda Galicia, así como de todo o país. 

A saída masiva de mulleres acompañadas de moitos homes ten 

significado un antes e un despois na loita feminista. 

 

Unha clara reivindicación das mulleres para que todas as desigualdades 

que viven respecto ós homes sexan atalladas de urxencia, 

converténdose nunha prioridade na folla de ruta deste goberno.  

 

As mulleres de hoxe non queren que esta situación se perpetúe, non son 

para elas, senón para todas as mulleres do futuro. Ese futuro que se 

prevé igualitario nun horizonte de 100 anos.  

 

100 anos, que se traducen na condena das mulleres do presente a ter 

peores pensións que os homes, por non cotizar o mesmo, por ter que 

renunciar a unha mesma carreira laboral,  penalizadas por ser nais,  por 

ser fillas, por querer chegar ás mesmas cotas que os homes, pero con 

moito máis esforzo que eles..  

 

Sabemos que a discriminación, a desigualdade e o patriarcado seguen 

estando presentes na sociedade española de hoxe en día. É un problema 

que ten ido en aumento, ao non terse posto en marcha medidas por 
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parte do Goberno para acabar con elas. De aí o retroceso significativo 

en combater e erradicar a violencia de xénero, incompatible coa 

democracia. A violencia machista segue medrando, tamén as mulleres 

asasinadas e as súas fillas e fillos, vítimas todas dos maltratadores.  

 

A Subcomisión para un Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero é 

un bo paso, pero non suficiente. Hai que previr e garantir a formación 

en igualdade en todos os ciclos formativos entre as e os mozos. Sen 

embargo, o Goberno ten suprimido este ano as subvencións ás 

universidades para a formación en igualdade, así como os plans de 

igualdade nas pequenas e medianas empresas. Só educando en 

igualdade, poderemos vivir en igualdade.  

 

Recortes drásticos en políticas de igualdade cuxo resultado é o 

empobrecemento das mulleres, sobre todo das máis vulnerables e que 

ten levado á feminización da pobreza. 

 

A reforma laboral está prexudicando máis ás mulleres polo reparto 

desigual do emprego no mercado laboral, pola precariedade e a 

temporalidade laboral e o emprego a tempo parcial, que conlevan un 

significativo recorte na prestación por desemprego. De aí que a pensión 

media que reciben as mulleres en Galicia sexa un 38 % máis baixa que 

a dos homes, porque os salarios que teñen as mulleres son un 22,3 % 

menos de media. I é que a fenda de xénero  de por sí xa importante, 

tense incrementado nos últimos anos. 

 

As taxas de ocupación e actividade femininas son 8 e 9 puntos 

inferiores á dos homes galegos. 

 

Tan só o 3,4 % da poboación ocupada feminina traballa en postos de 

Dirección ou Xerencia, fronte ao 6,4 % no caso dos homes. En Galicia 

son 27 mil varóns, por 12 mil mulleres, menos da metade, cunha 

diferenza que case non variou nos últimos anos.  

 

En 2017 1.078 mulleres acolléronse a algún tipo de excedencia nos seus 

traballos para pasar máis tempo cos seus fillos e fillas. En cambio, 

foron só 132 homes. De igual xeito, en 2017 só 293 parellas galegas 
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compartiron o permiso por maternidade para o coidado de recentemente 

nados, pouco máis do 2 % do total.  

 

Máis do 20% das asalariadas galegas traballan a tempo parcial, mentres 

a porcentaxe de emprego a tempo parcial é inferior ao 6 % no caso dos 

homes. Unha parte importante deste emprego parcial non é desexado, 

senón obrigado. 22.500 mulleres galegas afirman traballar a tempo 

parcial para o coidado de nenos/as e dependentes e outras obrigas 

familiares, mentres que só o fan por este motivo 1.100 homes  

 

A inactividade das mulleres por ter outras responsabilidades familiares 

ou persoais e polo coidado de nenos/as ou de persoas adultas enfermas, 

discapacitadas ou maiores, dista moito da masculina por estas mesmas 

razóns. Por exemplo, mentres o 4,8 % das mulleres que non traballan 

declaran non buscar un emprego para coidar dalgún familiar, apenas o 

0,6 % dos homes sinala que este é o motivo.  

 

Por outro lado a falta de control de cumprimento da Lei orgánica 

3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes por parte da 

administración e empresas, ten provocado índices tan baixos como que 

só o 10 % das empresas con máis de 250 persoas traballadoras teñan 

implantado plans de igualdade, e o 80 % das empresas públicas non 

conta co mínimo do 40 % de mulleres nos seus consellos de 

administración. 

 

Todas estas razóns levan a que o Grupo Parlamentario dos Socialistas 

de Galicia, consciente da urxencia de tomar medidas efectivas en pro da 

igualdade, e de facelo xa, presenta a seguinte proposición non de lei 

para o seu debate en Pleno:  

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Levar a cabo as accións necesarias para acadar a necesaria 

equiparación na duración dos permisos de maternidade e 

paternidade do persoal público ao servizo da Administración 

autonómica a 20 semanas, independentemente do seu sexo, 

remunerándoos ao 100 % e sen posibilidade de facelos 

transferibles entre os dous membros da parella.  
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2. Remitir un informe sobre o estado de cumprimento das empresas 

e entidades con participación das empresas e entidades de 

participación públicas galegas e suxeitas ás obrigas marcadas 

polos artigos 45 e 75da Lei orgánica 3/2007 para a igualdade 

efectiva de mulleres e homes. 

 

3. Aprobar e presentar na Cámara galega, de acordo ao art. 142 do 

seu Regulamento e no actual período de sesións, o Plan de 

igualdade da Administración xeral e do sector público 

autonómico galego, e no cal, entre outras medidas, deberá conter 

a necesaria equiparación na duración dos permisos de 

maternidade e paternidade de acordo ao establecido no punto 1, 

así como as previsións para a posta en marcha, de modo urxente, 

de medidas para asegurar a presencia equilibrada de mulleres e 

homes nos órganos colexiados das entidades que conforman o 

sector público autonómico. 

 

4. Velar polo cumprimento efectivo da Lei orgánica 3/2007 para a 

igualdade efectiva de mulleres e homes por parte da 

administración e empresas, e neste sentido deberá poñer en 

marcha medidas de incentivo, impulso e axuda para a 

implementación dos plans de igualdade nas empresas de máis de 

250 traballadores e traballadoras, facilitando o cumprimento do 

seu artigo 45. 

 

5. Garantir a igualdade de mulleres e homes no acceso, mantemento 

e promoción no emprego, e neste sentido impulsar a 

incorporación e promoción das mulleres en traballos emerxentes 

no novo modelo produtivo; e revisar todas as normas relativas 

aos permisos parentais para evitar que a neutralidade na súa 

formulación impulse que sexan maioritariamente as mulleres os 

que gocen deles, avanzando cara ao concepto de 

corresponsabilidade na asunción das responsabilidades 

familiares. 

 

6. Demandar do Goberno do Estado: 
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a) A existencia dunha dotación orzamentaria suficiente para a posta 

en práctica inmediata de todas as medidas contempladas no Pacto 

de Estado para a Violencia de Xénero, e especialmente para as 

medidas número 3 e 183 , onde se fai mención a posta en marcha 

de medidas dentro do ámbito educativo para a prevención, e 

detección das violencias sexuais, incidindo na educación 

afectivo-sexual obrigatoria en todos os niveis educativos. 

 

b) Acadar a equiparación dos permisos de maternidade e 

paternidade a 20 semanas, de todas as traballadoras e 

traballadores, remunerándoos ao 100 % e con carácter 

intransferible. 

 

 

c) Promover a modificación da lexislación de igualdade para incluír 

sancións en caso de incumprimento que consigan reforzar a 

representación equilibrada entre homes e mulleres en todos os 

órganos e institucións do sector público e en todos os niveis de 

representación pública, así como nos órganos de decisión e 

dirección colexiados de empresas u organizacións do ámbito 

privado. 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de marzo de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

   María Dolores Toja Suárez 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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4.7 28005(10/PNP-002007)

Grupo Parlamentario de En Marea

Vázquez Verao, Paula e 5 máis

Sobre as demandas que debe realizar o Gobeno galego ao

Ministerio de Fomento para a mellora da seguridade viaria no

conxunto da estrada N-540, así como a reforma e reparación

dos tramos Guntín-Ventas de Narón, Chantada-Taboada e A

Barrela-Chantada

Publicación da iniciativa, 280, 21.03.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas e 

deputados Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, Marcos Cal Ogando, 

Antón Sánchez García, Anxeles Cuña Bóveda e Davide Rodríguez Estévez  

ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta  a 

seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O deterioro e a falta de mantemento das estradas incrementan de forma 

considerable as posibilidades de accidente. A circulación por estradas en mal 

estado supón un sobre esforzo, incrementa a fatiga das persoas condutoras, polo 

tanto un adecuado mantemento e conservación das estradas é fundamental para 

mellorar a seguridade vial e a prevención de accidentes.  

 

Foi unha constante dende a crise económica de 2008 a falta de mantemento da 

rede de estradas estatais no noso País, cunha drástica redución orzamentaria que 

provocou, na práctica, unha marxinación do mantemento en favor das novas 

construcións. 

 

Sen ter en conta o sobrecusto que supón para os usuarios circular por estradas en 

mal estado, xa que supón un deterioro maior dos vehículos que por elas transitan, 

é necesario reformular esta situación para evitar riscos e sobrecustos 

innecesarios: investir en conservación e aforrar a longo prazo.  
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En Galicia e na provincia de Lugo existen numerosos exemplos desta falta de 

mantemento das estradas estatais. Un deles é o lamentable estado da N-540, que 

une Lugo con Ourense. Trátase dun trazado complexo que non ten recibido 

apenas investimentos públicos nos últimos anos. En numerosos puntos, a estrada 

presenta un asfaltado totalmente deteriorado, mesmo nos carrís de incorporación 

e saída, así como falta de sinalización, sendo unha vía moi transitada, tanto por 

vehículos convencionais como por camións. 

 

Existen situacións incomprensibles, como sinalizacións de dobre carril que 

indican que no carril rápido non se pode circular a menos de 70 km/H e 

sinalizacións xenéricas que limitan a velocidade máxima en todo o tramo a 80 

km/h, ou mesmo a 50.  

 

A situación de inseguridade da vía é tal que moitos usuarios optan por trazados 

alternativos, máis longos, pero que lles producen maior seguridade, como é 

utilizar a alternativa de Monforte, polo corredor CG-2.2. 

 

O 22 de xuño de 2017, a Comisión de Seguridade Vial do Congreso aprobou 

unha proposición non de lei de En Marea para que o Ministerio de Fomento 

efectuase actuacións de reforma e rehabilitación na N-540 este ano nos tramos 

situados entre Guntín e Ventas de Narón, e no tramo que vai entre Chantada e 

Taboada, que a día de hoxe están sen realizar. 

 

A veciñanza de Guntín denuncia continuamente a perigosidade da curva situada á 

saída da localidade e son frecuentes os accidentes que se producen na zona. 

Tamén en Chantada son habituais as queixas polo lamentábel estado da variante 

de Chantada, con 7 quilómetros de pavimento desgastado, cada vez máis 

deteriorado. Mesmo se sinalizou recentemente con sinais de perigo por 

proxección de grava.  
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Nunha resposta a En Marea, o Goberno afirmou que na N-540 non se identificou 

ningún Tramo de Concentración de Accidentes, cando é un área de alta 

sinistralidade. De feito, en outono de 2015 houbo unha sucesión de accidentes, 

cunha persoa morta e 11 feridos nun intervalo de 18 días. 

 

Noutra resposta do Congreso a En Marea, o propio Ministerio de Fomento 

recoñece que “na provincia de Lugo, o Ministerio de Fomento ten identificado 

varios tramos da N-540, nos que o estado do firme aconsella a realización de 

actuacións”, sen embargo, o Ministerio de Fomento non concreta nin as 

actuacións concretas a realizar nin os prazos. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.  

 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

 

1. Dirixirse ao Ministerio de Fomento para esixir unha mellora integral do estado 

do firme da N-540, así como a remodelación da súa sinalización para mellorar a 

seguridade viaria no conxunto da vía. 

 

2. Dirixirse ao Ministerio de Fomento para esixir a urxente reforma e 

rehabilitación da N-540 nos tramos entre Guntín e Ventas de Narón e entre 

Chantada e Taboada, tal e como acordou a Comisión de Seguridade Vial do 

Congreso dos Deputados. 

 

3. Dirixirse ao Ministerio de Fomento para esixir a urxente reforma e 

rehabilitación da N-540 entre A Barrela e Chantada. 
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Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2018. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Luís Villares Naveira 

Marcos Cal Ogando 

Antón Sánchez García, 

Anxeles Cuña Bóveda 

Davide Rodríguez Estévez, 

Deputadas, deputados e Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 15/03/2018 16:59:12 

 

Luis Villares Naveira na data 15/03/2018 16:59:19 

 

Marcos Cal Ogando na data 15/03/2018 16:59:26 

 

Antón Sánchez García na data 15/03/2018 16:59:35 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 15/03/2018 16:59:42 

 

David Rodríguez Estévez na data 15/03/2018 16:59:47 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 10.04.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

4.8 28112(10/PNP-002016)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para

demandar do Goberno do Estado a modificación do Código penal

e a derrogación da Lei de seguridade cidadá para impedir a

actual interpretación dos delitos de incitación ao odio e

enaltecemento do terrorismo

Publicación da iniciativa, 284, 27.03.2018
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa 

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non 

de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nos últimos anos véñense repetindo as denuncias, multas, procesos e condenas 

ao abeiro das modificacións do código penal e a lei mordaza, co obxecto de sancionar 

pola vía administrativa e penal actuacións que se poden enmarcar no exercicio de 

dereitos fundamentais como o de manifestación, folga, reunión, expresión, etc. 

Estas sancións e condenas teñen como resultado o amedrentamento, a coacción, 

a asfixia do exercicio dos dereitos democráticos. Trátase dunha escalada regresiva e 

represiva que está dando lugar a numerosas condenas ao Estado español por parte do 

Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos. 

O 4 de decembro do 2017, a Audiencia Nacional condenou -coa máxima pena 

pedida pola fiscalía- a 12 integrantes do colectivo musical La Insurgencia pol suposta 

comisión dun delito de enaltecemento do terrorismo. Cada integrante do colectivo foi 

condenado a 2 anos e un día de prisión, 4.800 euros de multa e 8 anos e un día de 

inhabilitación para exercer cargo público.  

Cómpre ter en conta que a sentenza fala dun risco “abstracto”, contradicindo a 

doutrina da Directiva Europea sobre enaltecemento, que indica que debe existir un 
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“risco certo e concreto” para a convivencia pacífica na sociedade, que é o ben xurídico a 

protexer. Asemade, tamén vai en contra da xurisprudencia do Tribunal Europeo de 

Dereitos Humanos, que establece que hai que ter en conta o contexto no que se 

producen as mensaxes, e se se trata dun escenario de violencia xeneralizada. 

Máis alá destas consideracións a respecto do marco xurídico europeo e 

internacional, os delitos de enaltecemento do terrorismo e incitación ao odio estanse 

convertendo na coartada perfecta para perseguir xudicialmente a artistas e grupos 

musicais. A idea de fondo é coartar a liberdade de creación, de expresión e de crítica; 

perseguir a discrepancia política e social, e fomentar a censura e a autocensura.  

É indubidábel que tanto no caso da Insurgencia como de artistas como Valtonyc 

ou Pablo Hasel estamos ante letras subversivas e provocadoras, de denuncia social e de 

crítica do sistema político. Mais precisamente son a tolerancia, o pluralismo e o dereito 

á discrepancia os dereitos que distinguen unha democracia. Cando se limitan e se 

perseguen estes dereitos fundamentais, en lugar de avanzar retrocedemos. 

O mesmo acontece no caso dos expedientes administrativos e multas por 

aplicación da Lei de seguridade cidadá, coñecida como “Lei mordaza”. Trátase de 

respostas autoritarias e represivas por parte do Estado ante o malestar e a indignación 

social, producidos por decisións políticas que causaron un enorme sufrimento pola 

perda de postos de traballo, de dereitos sociais e laborais, ou polo despexo de vivendas.  

As letras das cancións, os discursos públicos de artistas e creadoras, as 

manifestacións… son –ademais de exercicio da liberdade de expresión e de creación- 

unha forma de canalizar e darlle visibilidade a esa indignación.  Perseguilas penalmente 

como incitación ao odio e enaltecemento do terrorismo constitúe un exceso que 

empobrece a democracia e a fai retroceder cara a tempos pasados. 
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Polo anteriomente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza acorda como resolución expresar o apoio aos 

integrantes do colectivo musical La Insurgencia condenados pola Audiencia Nacional a 

dous anos e un día de prisión, así como a todas as persoas procesadas, condenadas ou 

sancionadas por exercer a liberdade de expresión, de creación ou de crítica. 

Asemade, o Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a: 

1. Demandar ao goberno do estado a modificación do código penal para impedir 

a actual interpretación represiva dos delitos de incitación ao odio e enaltecemento do 

terrorismo. 

2. Solicitar ao goberno do estado a derrogación da Lei de Seguridade Cidadá, 

coñecida como Lei mordaza.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/03/2018 12:27:54 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/03/2018 12:27:58 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/03/2018 12:28:00 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/03/2018 12:28:01 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/03/2018 12:28:03 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/03/2018 12:28:04 
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4.9 28329(10/PNP-002041)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Grupo Parlamentario de En Marea

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Egerique Mosquera, Teresa e 3 máis

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co

Manifesto para a flexibilización da obriga de desembarque das

capturas realizadas pola frota da Unión Europea, elaborado

pola Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social

Publicación da iniciativa, 284, 27.03.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, o Grupo Parlamentario dos 
Socialistas de Galicia, o Grupo Parlamentar de En Marea, o Grupo Parlamentar 
do Bloque Nacionalista Galego a través dos seus respectivos Portavoces e a 
iniciativa de Teresa Egerique Mosquera, Juan José Merlo Lorenzo, María 
Dolores Toja Suárez e Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no artigo 
160 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a 
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

Representantes da Fundación FREMSS veñen de reunirse con todos os 
Grupos Parlamentarios da Cámara galega que acordaron asumir como propias 
unha serie de demandas recollidas no MANIFESTO PARA A 
FLEXIBILIZACIÓN DA OBRIGA DE DESEMBARQUE DAS CAPTURAS 
REALIZADAS POLA FLOTA DA UE, elaborado pola Fundación Rendemento 
Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS). 

Neste manifesto conclúese que, sendo realistas, temos de considerar o 
obxectivo de descartes cero, coma o obxectivo de desperdicios de alimentos 
cero, como inalcanzable. É dicir: “menos descartes, máis ingresos” pode 

converterse en “cero descartes, cero ingresos”. 

No caso da pesca, este obxectivo de “descartes cero”, sen a necesaria 

flexibilización, pode ser, e vai a ser, un absoluto despropósito, pois a 
combinación dunha xestión baseada en TAC e cotas e unha práctica pesqueira 
baseada en pesquerías multiespecificas dificilmente pode chegar ao descarte 
cero. Ou descartamos algún peixe ou teremos que descartar moitos 
pescadores. Ou descartamos algún peixe ou teremos que empezar a descartar 
moito valor engadido para a nosa economía. 

Por todo isto este MANIFIESTO propugna e quere recadar o apoio da 
sociedade civil para, desde o firme compromiso da flota pesqueira coa 
progresiva minoración dos descartes, solicitar da UE a FLEXIBILIZACIÓN real 
e efectiva da norma de obrigación total de desembarque, xerando unha 
modificación que asuma na súa xestación inicial as circunstancias reais de 
orixe dos descartes, a súa influencia na práctica pesqueira e nos ecosistemas 
onde esta se realiza. 
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En particular, demándase unha adecuación da norma que parta dunha 
estimación cuantitativa e cualitativa real dos descartes pesqueiros para unha 
correcta aplicación e alcance dos obxectivos: en termos cuantitativos para a 
avaliación do estado das pesquerías e en termos cualitativos para determinar a 
súa orixe e a derivación cara a un modelo de xestión mediante a cuantificación 
do esforzo pesqueiro. 

Os Grupos Parlamentarios asinantes someten á consideración da Cámara a 
seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI EN PLENO 

“O Parlamento de Galicia manifesta o seu apoio ao MANIFESTO PARA A 

FLEXIBILIZACIÓN DA OBRIGA DE DESEMBARQUE DAS CAPTURAS 
REALIZADAS POLA FLOTA DA UE, elaborado pola Fundación Rendemento 
Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS).” 

 

 

Santiago de Compostela, 21 de marzo do 2018 

 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 21/03/2018 18:08:54 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 21/03/2018 18:09:03 

 
Luis Villares Naveira na data 21/03/2018 18:11:22 

 
Juan José Merlo Lorenzo na data 21/03/2018 18:11:31 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/03/2018 18:14:55 

 
María Dolores Toja Suárez na data 21/03/2018 18:15:00 

 
María Montserrat Prado Cores na data 21/03/2018 18:17:50 

 
Ana Pontón Mondelo na data 21/03/2018 18:17:55 
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Orde do día

 

 

5. Interpelacións
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5.1 27661(10/INT-000891)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis

Sobre a política do Goberno galego en relación coa perda de

poder adquisitivo das pensións

Publicación da iniciativa, 280, 21.03.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodriguez Rumbo, Noela Blanco Rodríguez e Abel Fermín 

Losada Álvarez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia,  ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte interpelación. 

 

 

As pensións públicas teñen constituído e constitúen na actualidade os ingresos 

principais para un gran número de cidadáns e cidadás no noso país. Na 

actualidade existen máis de 750.000 pensións en Galicia, dentro dos máis de 9,5 

millóns de España. A contía media desas pensión en Galicia son das máis baixas 

de España, situándose nunha media un 15 % inferior. 

 

 

Pese a todo, as pensións se teñen evidenciado, nestes anos de crise, como un dos 

elementos vertebradores da sociedade, principalmente para moitas das áreas 

territoriais de Galicia onde constitúen a principal fonte de ingresos de moitos 

fogares.  

 

 

Cabe recordar que o Goberno de España, do Partido Popular, iniciou a súa acción 

de goberno coa aplicación de varias medidas regresivas dirixidas a atentar contra 

a dignidade dos pensionistas, entre as que poden enumerarse:  

 

 

- A aprobación do Real decreto-lei 16/2012, que establece o chamado 

“copago farmaceútico” e que supón que os pensionistas teñan que aboar 

parte do prezo dos medicamentos.  

 

- O endurecemento das condicións de acceso á xubilación, coa aprobación 

de Real decreto-lei 5/2013, de 15 de marzo, que supuxo a ruptura do 

consenso alcanzado nesta materia a través da Lei 27/2011, do 1 de agosto, 

sobre actualización, adecuación e modernización do sistema da 

Seguridade Social.  

 

- A reforma unilateral do sistema público de pensións levada a cabo pola 

Lei 23/2013, do 23 de decembro, reguladora do factor de sostibilidade e o 

índice de revalorización do sistema de pensións da Seguridade Social, que 

afectou, por unha banda, á contía das pensións que se xeren a partir de 

2019 e, por outra, o sistema de revalorización, establecendo unha 

modalidade de actualización das contías das pensións que impoñen unha 
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perda de poder adquisitivo dos pensionistas e, polo tanto, o seu 

empobrecemento.  

 

Dende finais de 2016 e durante 2017 revalorizándose as pensións nun 0,25 % 

anual, pero os prezos incrementáronse moi por riba desa porcentaxe, resultando 

unha perda significativa do poder de compra das persoas pensionistas. 

 

 

Pese a esta situación alarmante, o Goberno central non ten adoptado ningunha 

medida que permita asegurar o poder adquisitivo dos pensionistas, así como 

tampouco lograr o reequilibrio a corto e medio prazo da situación financeira da 

Seguridade Social. Máis ben todo o contrario o ter practicamente esgotado a 

denominada “hucha das pensións”, que ascendía a 67.000 millóns de euros cando 

o Sr. Rajoy accedeu á Presidencia do Goberno central.  

 

 

Resulta pois xa urxente anticipar medidas de reforzo da estrutura dos ingresos de 

modo que se garanta un axeitado financiamento e sostibilidade do sistema de 

pensións, mantendo uns niveis dignos de cobertura, de tal xeito que se poda 

acadar a garantía de suficiencia na revalorización das pensións, sendo necesario 

que se tomen medidas para reparar a situación actual de insuficiencia de ingresos 

da Seguridade Social. Neste sentido é preciso  que se convoque á Mesa do 

diálogo cos interlocutores sociais e acorden as medidas a remitir á Comisión de 

Seguimento e Valorización do Pacto de Toledo para artellar de forma urxente as 

fórmulas que permitan restablecer o equilibrio entre ingresos e gastos da 

Seguridade Social.  

 

 

Mentres estas medidas non se acaden debese paralizar e suspender o índice de 

revalorización previsto legalmente, pois o dito índice, nun contexto de inflación 

positiva, non garante o poder adquisitivo das pensións, senón máis ben o 

contrario.  

 

 

Non deixa de ser unha falla de respecto e unha fraude ás persoas pensionistas a 

actitude do Goberno do Partido Popular que, de xeito reiterado, proclamaba que 

nunca as pensións durante o seu goberno terían unha mingua retributiva, cando 

hoxe se constata esa redución real.  
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Por iso a maior parte dos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados 

(agás o Partido Popular e Ciudadanos), así como as organizacións sindicais, 

subscribiron unha Proposición de lei para garantir a suficiencia da revalorización 

das pensións e de medidas urxentes de reequilibrio orzamentario da Seguridade 

Social. Non obstante, o Goberno do Partido Popular bloqueouna, forzando unha 

interpretación capciosa da Lei e evitando así que os pensionistas poidan 

recuperar o seu poder adquisitivo e que se adoptaran medidas dirixidas a sanear o 

déficit.  

 

 

Non caben escusas que xustifiquen aprazar a toma de decisións que permita a 

revitalización, a estabilidade e a sostibilidade do sistema de pensións; a 

recuperación do poder adquisitivo dos pensionistas; a suficiencia das pensións e, 

por suposto, a solidariedade interxeracional, territorial e sectorial que debe 

retornar ao sistema de protección social.  

 

 

Por todo o anteriormente exposto,  as deputadas e o deputado que asinan 

interpelan o Goberno galego nos seguintes termos: 

 

 

1ª) Considera o Goberno galego que as pensións galegas deben perder 

capacidade adquisitiva no ano 2018? 

 

 

2ª) Adoptou ou pensa adoptar ao respecto algunha medida ou actuación? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de marzo de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/03/2018 19:31:43 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 09/03/2018 19:31:50 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/03/2018 19:31:57 
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5.2 28365(10/INT-000915)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre a política do Goberno galego en relación coa prestación

de asistencia sanitaria no Sergas por medio de concertos coa

sanidade privada

Publicación da iniciativa, 284, 27.03.2018
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

INTERPELACION. 

 

O deterioro da sanidade pública en Galicia, responde a unha estratexia de 

desmantelamento do sistema público en beneficio da sanidade privada.  

Segundo reflexan os últimos informes de fiscalización, tanto das contas como da 

contratación do Servizo Galego de Saúde, realizados polo Consello de Contas, 

advírtese por parte deste organismo a natureza “estrutural” dos concertos coa 

sanidade privada, evidenciando que non se está a empregar este recurso de xeito 

complementario cando existe unha necesidade puntual no sistema público, si non 

que este tipo de concertos forman parte da arquitectura e o deseño que se está a 

facer da sanidade  en Galicia.  

Conclusións que poñen sobre o papel unha realidade que tanto pacientes como 

profesionais viven día a día.  

O venres da semana pasada saía publicado no DOG núm. 54 a Resolución do 

SERGAS do 2 de marzo polo que se anuncia a licitación para a contratación de 

servizos sanitarios na área de Xestión sanitaria da Coruña.  

Unha licitación de case 100 millóns de euros para a prestación de servizos 

sanitarios que abarcan dende consultas, a procesos médicos cirúrxicos, probas 

diagnósticas e terapéuticas, así como o servizo de hemodiálise hospitalaria. Unha 

evidencia total da falta de vontade política de dotar de medios o Servizo Público 

de Saúde para mellorar a calidade asistencial do mesmo. 
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O catálogo de prestación sanitarias chama a atención  pola súa extensión, pero 

tamén chama a atención nos pregos, o contemplando en canto á mobilidade de 

profesionais do SERGAS para prestar servizos nos centros concertados.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

INTERPELACIÓN:  

- Cal é a xustificación do Goberno para recorrer de xeito estrutural á 

prestación de servizos no SERGAS por medio de concertos coa sanidade 

privada?  

- Cal é o motivo de non dotar o SERGAS con medios suficientes para poder 

prestar asistencia sanitaria sen necesidade de recorrer a macro concertos 

coa privada? 

- Por que a pesar de existir plantas pechadas no CHUAC se toma a decisión 

de acudir á sanidade privada? 

- Considera o Goberno que ante esta situación de abuso no uso dos medios 

privados para a prestación sanitaria está garantindo a mesma calidade 

asistencial? 

- Que tratamento se está a dar ás persoas que rexeitan ser tratadas na 

sanidade privada porque prefiren acudir á pública? 

- Ten feito o Goberno algún cálculo sobre os medios dos que podería dotar 

a EOXI de Coruña cos cartos que está a destinar nestes concertos?  

- Que sucede co persoal sanitario público que non quere traballar na privada 

tal e como contempla o acordo marco?  

- Que tipo de negociación sindical ten feito ou vai a facer respecto ao 

persoal sanitario público que segundo o acordo marco ten que ser 

sometido a mobilidade forzosa? 
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- Vai a asumir responsabilidades o Goberno por ter incumprido a promesa 

de non privatizar os servizos sanitarios? 

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 22/03/2018 17:13:36 
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5.3 28372(10/INT-000916)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre as deficiencias existentes nos servizos de urxencias

hospitalarias

Publicación da iniciativa, 284, 27.03.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Interpelación, relativa ás deficiencias existentes no servizo de urxencias do 

CHUS. 

 

@s profesionais do servizo de urxencias do CHUS, están a denunciar que 

a situación do servizo é insostíbel, tanto desde o punto de vista laboral como 

asistencial. Unha situación que veñen denunciando xa non desde hai meses, 

senón anos.  

Unha situación de moi alta demanda, con moi pouco persoal, teñen unhas 

das ratios máis baixas dos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas, inferior 

ao CHUVI ou CHUAC. A situación do material é tremendamente deficitaria, cun 

nivel de deterioro moi importante, obsoleto en moitos casos, sen recambios, cun 

déficit de dotación en materiais básicos como tensiómetros, fonendos... 

dificilmente entendíbel. 

Todo ten unha clara repercusión tanto na calidade asistencial que se pode 

prestar como nas condicións laborais nas que teñen que prestar a atención @s 

profesionais. 
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A situación é coñecida por parte da Xerencia, @s profesionais atopáronse 

nun primeiro momento coa negativa da mesma a atender as peticións chegando 

incluso a negar a realidade diante dos reiterados intentos de transmitir a 

situación. Tras recoñecer a situación, esta non ten mellorado, xa que pese a que 

por parte da xerencia se teñen acadado compromisos, estes nunca se teñen 

materializado. 

As demandas que están a realizar son as cuestións mínimas esixíbeis ante 

a caótica situación na que se atopa o servizo de urxencias, e desde logo lonxe de 

garantir un espazo laboral e sanitario seguro e de calidade, de establecer un novo 

modelo de organización e dun cadro de persoal e material preciso para 

desenvolvelo. 

Solicitan unha dotación mínima de persoal(1 celador/a en quenda de noite, 

1 enfermeir@ por quenda,1 Tcae en quenda de mañá e noite...) e a reposición ou 

dotación do material imprescindíbel para poder prestar unha atención sanitaria 

cun mínimo de calidade e dignidade ( padiolas, cadeiras de rodas, tensiómetros, 

electrocardiógrafos, carros de enfermería, paus de soros, renovación de 

monitores e respiradores de sala de críticos...) 

 

Por estas razóns formúlase a seguinte interpelación: 

-Coida o Goberno galego que o Sergas pode prestar unha boa calidade 

asistencial na situación que se encontran os servizos de urxencias hospitalarias? 
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-Vai o Goberno galego atender as demandas d@s profesionais do servizo 

de urxencias do CHUS e polo tanto proceder a dotar de inmediato tanto cos 

profesionais que están a demandar, como co material básico e imprescindíbel, 

para poder prestar unha atención sanitaria cun mínimo de calidade e dignidade? 

 

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/03/2018 17:53:47 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/03/2018 17:53:51 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 22/03/2018 17:53:52 

 

Olalla Rodil Fernández na data 22/03/2018 17:53:54 

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/03/2018 17:53:55 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/03/2018 17:53:56 
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6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
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6.1 28665(10/POPX-000082)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego diante da

enésima discriminación do Goberno central con Galicia
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do 

Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015, 

formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

PREGUNTA AO PRESIDENTE: 

Que ten previsto facer como Presidente da Xunta ante a enésima 

discriminación do Estado con Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2018 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ana Pontón Mondelo na data 02/04/2018 18:20:37 
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6.2 28666(10/POPX-000083)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María

Sobre a necesidade de garantir a igualdade de acceso ao

Sistema sanitario público de Galicia
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, 

presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno, dirixida ao Sr. presidente da Xunta de Galicia.  

 

Sr. presidente, non considera vostede necesario garantir a igualdade de 

acceso ao sistema sanitario público de Galicia ?  

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de abril de 2018  

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga  

Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 02/04/2018 17:10:30 
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6.3 28670(10/POPX-000084)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto das decisións do

Goberno central referidas á construción dunha autovía

paralela á AP-9 entre A Coruña e O Porriño mentres se

rescatan autoestradas privatizadas
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente 

da Xunta de Galicia.  

 

Comparte o Goberno galego as decisións do Goberno central de construír unha 

autovía paralela a AP-9 entre A Coruña e Porriño mentres se rescatan 

autoestradas privatizadas? 

 

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2018. 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

115



 
 

 

 

Luis Villares Naveira na data 02/04/2018 17:16:43 
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7. Preguntas ao Goberno
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7.1 25989(10/POP-003094)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis

Sobre a información do Goberno galego respecto dos prazos de

licitación e execución do proxecto de dragaxe ambiental da

ría do Burgo

Publicación da iniciativa, 264, 21.02.2018
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores Toja Suárez e 

Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral  en Pleno. 

 

 

O 17 de xullo e o 7 de decembro de 2017 o Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia presentou unha serie de iniciativas denunciando os sucesivos retrasos na 

definición e posta en marcha de todas as actuacións comprendidas no proxecto de 

dragado ambiental da Ría do Burgo. 

 

 

Vista a indefinición das repostas recibidas por escrito por parte da Xunta de Galicia, os 

deputados e as deputadas que asinan preguntan:: 

 

 

Que coñecemento ten o Goberno galego sobre os prazos de licitación e execución do 

proxecto de dragado ambiental da ría do Burgo? 

 

 

Pazo do Parlamento, 12 de febreiro de 2018 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 12/02/2018 12:39:03 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/02/2018 12:39:20 

 
María Dolores Toja Suárez na data 12/02/2018 12:39:27 

 
Julio Torrado Quintela na data 12/02/2018 12:39:41 
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7.2 28664(10/PUP-000157)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis e 13 máis

Sobre o cumprimento da obriga do Goberno galego de defender o

medio ambiente, mediante o control da minaría potencialmente

contaminante que opera en Galicia

120



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira,  Manuel Lago Peñas, Antón Sanchez García, Carmen 

Santos Queiruga, Magdalena Barahona Martín, Marcos Cal Ogando, 

Francisco Casal Vidal, Luca Chao Perez, Anxeles Cuña Bóveda, Juan José 

Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araújo, Davide Rodríguez Estévez, Eva 

Solla Fernández e Paula Vazquez Verao, deputadas e deputados pertencentes 

ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno, con carácter de urxencia, relativa ao control da minería. 

 

 

Xustificación da Urxencia. 

 

Nos últimos días puidemos comprobar como  o “Defensor del Pueblo” criticaba a 

inacción do Goberno da Xunta no control da minería da lousa. Pero este non é un 

caso exclusivo da inacción do goberno sobre calquera actividade mineira que se 

realiza en Galicia, así a finais de 2016  a empresa mineira Tungsten San Finx SL, 

pertencente ao grupo Sacyr, solicitou permiso a Augas de Galicia para verter un 

millón de metros cúbicos anuais de augas residuais procedentes das galerías 

inundadas e da escorrentía das entulleiras do xacemento de estaño-wolfram. 

 

En xaneiro, varios colectivos como a Plataforma en Defensa do Mar (Plademar 

Muros-Noia), Adega ou Verdegaia denunciaron as irregularidades e verteduras 

desa mina de San Fins, en Lousame, que tinguiron de laranxa o regato do mesmo 

nome e provocaron un forte cheiro a xofre, a aparición de escuma e indicios dun 

perigo ambiental que ameazaba toda a ría de Noia, ao ser o destino final das 

augas. 
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En abril, Augas de Galicia confirmaba a contaminación provocada despois de 

que a construtora denunciase a un membro de Adega por tomar mostras de auga 

nas instalacións mineiras. 

 

A Fiscalía de Medio Ambiente acordou a apertura de dilixencias penais e vén de 

trasladar ao xulgado as graves irregularidades atopadas na mina de San Fins para 

continuar coa investigación. A fiscalía advirte da discutible actuación da 

empresa, pero tamén da Xunta, non descartando que se cometese un delito contra 

o medio ambiente ou os recursos naturais. Advirte, así mesmo, de varias 

irregularidades, unha das cales sería a vertedura de augas industriais ao dominio 

público. A empresa recoñece que este feito se produciu xa antes e durante 

décadas e, como lembra a Fiscalía, ante as reiteradas denuncias, "tanto a 

denuncia como as dilixencias incorporáronse ao expediente de autorización de 

vertidos en vez de tramitarse o correspondente expediente sancionador". 

 

A Fiscalía subliña que, habendo vertidos de augas residuais industriais, nunca 

foron sancionados até o momento por Augas de Galicia, malia superaren en 

moitos puntos os límites permitidos. 

 

As cantidades de cadmio, cobre e zinc sobardan os máximos legais mesmo 1,5 

quilómetros augas abaixo da mina. 

 

Ademais, o fiscal volve sinalar a Xunta ao destacar que, "malia formar parte das 

instalacións mineiras, a autoridade mineira non esixiu aos sucesivos titulares a 

súa restauración e control" das balsas de residuos. Lembra o colapso dunha das 

presas e a contaminación provocada e que desde a Dirección Xeral de Minas 

"non se obrigou á restauración" da zona afectada. 
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Este desleixo é criticado polo fiscal e cre que o proceder é "como pouco 

cuestionábel" atendendo ao estado final e á conservación da área. Pero esta 

realidade de desleixo e pasividade, non se limita ás minas de San Fins, xa que 

vemos un proceder semellante no Concello de Touro cos vertidos e recheos 

denunciados durante anos pola veciñanza, e onde nin Augas de Galicia nin a 

Consellería de Medio Ambiente actuaron con dilixencia para evitar constantes 

vertidos que afectaron aos regatos da zona, que desembocan no río Ulla. 

 

Neses regatos a imaxe é a mesma que nos vertidos producidos en San Fins, coa 

auga laranxa e coa destrución da flora e fauna acuática. 

 

Varias denuncias de veciños atopáronse cun interminable camiño de burocracia e 

ineficacia administrativa, mentres a empresa seguía contaminando. 

 

Na canteira de Miramontes, en Grixoa, Concello de Santiago, a veciñanza tivo 

que empregar toda a súa forza durante anos para que a Xunta de Galicia tomase 

cartas no asunto finalmente. 

 

As analíticas feitas pola Consellería de Medio Ambiente demostraron a nefasta 

xestión da empresa de tecnosolos na canteira, xustamente o que viña 

denunciando a veciñanza durante tanto tempo.  

 

A pregunta é: que clase de controis fai a administración pública e porque non se 

fixo isto de oficio. 

 

Podemos falar tamén do acontecido en Monte Neme onde seguramente teremos 

que aturar durante anos o pasivo ambiental que deixou a empresa que explotou a 

canteira, Leitosa. 
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Ou podemos falar da actividade dalgunha louseira que actúa contra o medio 

ambiente e a veciñanza con total impunidade. 

 

 Son exemplos que parecen demostrar que non son excepcións, senón que son a 

norma nun país onde a Xunta de Galicia, e nomeadamente Augas de Galicia e a 

Consellería de Medio Ambiente non cumpren a función de control e sanción de 

comportamentos e accións que danan o medio ambiente e a calidade de vida da 

xente que vive no seu entorno. 

 

A norma parece ser a pasividade e a inacción, cando non a complicidade. 

 

 

Por todo o anteriormente sinalado, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral no Pleno, con carácter urxente: 

 

Considera o Goberno galego que está a cumprir a súa obriga na defensa do medio 

ambiente mediante o  control da minería potencialmente contaminante que opera 

no noso país? 

 

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2018. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 02/04/2018 18:17:48 

 

Paula Vázquez Verao na data 02/04/2018 18:17:53 
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 02/04/2018 18:17:56 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 02/04/2018 18:17:58 

 

Carmen Santos Queiruga na data 02/04/2018 18:18:01 

 

Antón Sánchez García na data 02/04/2018 18:18:04 

 

Eva Solla Fernández na data 02/04/2018 18:18:06 

 

Luca Chao Pérez na data 02/04/2018 18:18:09 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 02/04/2018 18:18:11 

 

Magdalena Barahona Martín na data 02/04/2018 18:18:14 

 

José Manuel Lago Peñas na data 02/04/2018 18:18:16 

 

Francisco Casal Vidal na data 02/04/2018 18:18:19 

 

David Rodríguez Estévez na data 02/04/2018 18:18:22 

 

Marcos Cal Ogando na data 02/04/2018 18:18:25 
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7.3 26873(10/POP-003195)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 4 máis

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para a

protección patrimonial da calzada de acceso ao castelo de

Monterrei

Publicación da iniciativa, 272, 07.03.2018
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1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Pleno, relativa á situación do Castelo de Monterrei e da calzada das súas 

inmediacións e as medidas a adoptar nos próximos meses por parte da administración 

galega. 

 

Durante os últimos anos, malia a oposición veciñal da Plataforma en Defensa do 

Castelo de Monterrei, entre outros colectivos da comarca, e de numerosas entidades 

coma o Consello da Cultura Galega ou a Academia Galega de Belas Artes, cos 

respectivos informes críticos, e malia os reparos da xustiza, concretouse a cesión por 

parte da Xunta de Galiza do Castelo de Monterrei a Paradores de Turismo S.A para a 

súa explotación hoteleira. 

O informe elaborado polo Consello da Cultura, no que participaron numerosos 

expertos en patrimonio, en historia, antropoloxía, arquitectura, todas persoas con 

contrastado prestixio na materia concluía, entre outras consideración que debía revisarse 

o destino para uso hoteleiro dunha parte do actual edificio do Castelo. Así mesmo, 

outras entidades e tamén o propio Bloque Nacionalista Galego alertou en diferentes 

ocasións da deficiente catalogación deste ben patrimonial e a necesidade de que, con 

carácter previo a calquera actuación e/ou intervención, debera estabelecerse cal é a 

figura de protección máis acaída así como unha planificación previa das posibilidades 

de uso con base ás necesidades de protección tendo en conta o alto valor patrimonial do 

castelo, da fortaleza e tamén da calzada que o enlaza co centro de Monterrei. 
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Nos últimos meses foron xurdindo diferentes novas nos medios de 

comunicación a respecto da situación da calzada, os traballos de cata arqueolóxica así 

como as necesidades de obra para a subministración de servizos ao Parador. Cómpre 

salientar que durante este tempo o goberno galego caracterizouse pola opacidade e a 

falta de información.  

As novas aparecidas na prensa informaron primeiramente do peche do parador a 

comezos de febreiro de 2018 por obras na calzada, que cómpre recordar que ten tamén 

un importante valor patrimonial. Nesas semanas existiu información contraditoria 

emanada pola propia empresa xestora hoteleira que non esclarecía a duración do peche 

nin as súas causas. Así mesmo, tívose noticia dunha reunión no territorio afectado o 

pasado 22 de febreiro da que non consta información da Xunta de Galiza. 

 

Estas son as razóns polas que se formula a seguinte pregunta para resposta oral 

en Pleno: 

Que actuacións de protección patrimonial ten prevista a Xunta de Galiza para a 

calzada que dá acceso ao Castelo de Monterrei? 

 

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 23/02/2018 13:48:33 

 

María Montserrat Prado Cores na data 23/02/2018 13:48:38 

 

Ana Pontón Mondelo na data 23/02/2018 13:48:39 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 23/02/2018 13:48:40 

 

Olalla Rodil Fernández na data 23/02/2018 13:48:42 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 23/02/2018 13:48:43 
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7.4 27325(10/POP-003247)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la

Concepción

Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria respecto da participación dos

centros educativos nas iniciativas desenvoltas ata o momento

en relación coas vocacións nas áreas STEM, ou de ciencias,

tecnoloxía, enxeñería e matemáticas

Publicación da iniciativa, 276, 14.03.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral  en Pleno. 

 

 

O Consello Económico e Social (CES) creado pola Lei 6/1995, do 28 de xuño, é un 

instrumento de diálogo e deliberación entre os axentes económicos e sociais e a Xunta 

de Galicia, creado coa finalidade de facer efectiva a participación destes axentes na 

política socioeconómica da Comunidade Autónoma, tendo entre as súas funcións a 

emisión, en determinados supostos, de ditames preceptivos e tamén informes. 

 

 

O pasado día 28 de febreiro de 2018 foi presentado o documento titulado Por unha 

alianza no sector industrial galego: 50 propostas. Durante a presentación deste 

documento a presidenta do CES, Sra. Porro Martínez, declarou que esperaba que o 

informe “non quedase nun caixón" e que "agora é a quenda dos xestores, dos que teñen 

a responsabilidade de tomar decisións". 

 

 

Na páxina 406 do documento figura a proposta 3.1.1 denominada “Xerar unha canteira 

de científicos e tecnólogos, estimulando a curiosidade científica e a creatividade dende 

o inicio da ESO, e con atención particular á incorporación das nenas ao ámbito 

tecnolóxico”, que se xustifica na urxencia de contar con máis capital humano no ámbito 

científico-tecnolóxico e, ademais, reducir a fenda de xénero que evidencia a 

participación desigual das mulleres nas actividades científicas e tecnolóxicas. 

 

 

Como indicadores de seguimento, proponse como valor desexado unha porcentaxe dun 

44,4 % de persoas matriculadas en graos relacionados coas áreas STEM (science, 

technology, engineering y mathematics, correspondentes co galego a ciencias, 

tecnoloxía, enxeñería e matemáticas) en Galicia no ano 2020 (incrementando nun 20 % 

o valor actual) e dun 50 % o número de mulleres matriculadas en graos relacionados 

con áreas STEM en Galicia, tamén no ano 2020 (incrementando nun 47 % o valor 

actual). 

 

 

Non obstante, o documento indica que carece de información agregada sobre o número 

de nenos e nenas involucrados en programas de divulgación científica extraescolares. 
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Certamente, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten 

iniciado liñas de actuación encamiñadas a potenciar as vocacións STEM, como se pode 

comprobar con facilidade na memoria presentada nos orzamentos da Comunidade 

Autónoma para o ano 2018, onde podemos ler que é unha liña estratéxica Edudixital, a 

Estratexia galega para a educación dixital 2020, que trata de favorecer o 

desenvolvemento das competencias dixitais e científico-tecnolóxicas (STEM) do 

alumnado mediante o proceso educativo. 

 

 

Tamén podemos comprobar que dentro da Estratexia galega para a educación dixital 

2020 (Edudixital 2020) figura que os centros contarán con dotacións de recursos 

adecuados para o seu desenvolvemento e poranse en marcha plans específicos de 

formación para o profesorado e o alumnado (Semana STEM). 

 

 

O anterior supón, a nivel de compromiso económico para o ano 2018, que no orzamento 

da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e dentro do programa 

423B – Prevención do abandono escolar, existe unha consignación de 300.000 € para 

axudas ao alumnado e de 130.000 € para proxectos enmarcados na estratexia galega de 

educación dixital; se consideramos que a totalidade do programa 423B – Prevención do 

abandono escolar ten unha dotación de 23.121.879 €, concluímos que se destina 

directamente a actividades relacionadas co ámbito STEM o 0,56 % do orzamento dese 

programa. 

 

 

Se empregamos os orzamentos do ano 2017 e a súa aplicación durante este curso 

2017/2018, comprobamos que a Resolución do 12 de xullo de 2017 da Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa convoca a “Semana 

STEM” dirixida a alumnado de quinto e sexto cursos de Educación Primaria e primeiro 

e segundo cursos de Educación Secundaria obrigatoria convoca a selección de centros 

para a “Semana STEM”, dotando dita actividade con 210.540 € procedente da 

aplicación orzamentaria 10.50.423B.640.4, que corresponde a Mellora do éxito escolar. 

 

 

Como resposta a esta iniciativa e mediante Resolución definitiva do 17 de outubro de 

2017, resultan admitidos 11 centros (dos 36 solicitantes) con alumnado de quinto e 

sexto cursos de Educación Primaria e 8 centros (dos 31 solicitantes) con alumnado de 

primeiro e segundo cursos de Educación Secundaria Obrigatoria. En total, 150 alumnos 

de Educación Primaria e 153 de Educación Secundaria Obrigatoria. 

 

 

Todo o exposto ata este momento evidencia que a resposta a esta necesaria iniciativa 

non está a ser, nin con moito, a desexable, máxime se temos en conta que estamos a 

dous anos do remate da estratexia. 
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Polos motivos expostos o deputado e a deputada que asinan preguntan: 

 

 

Que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da 

participación dos centros da comunidade autónoma nas iniciativas desenvoltas ata este 

momento relacionadas coas vocacións STEM? 

 

 

Pazo do Parlamento, 5 de marzo de 2018 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 05/03/2018 18:05:05 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 05/03/2018 18:05:12 
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7.5 23213(10/POP-002779)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Crespo, Carlos Enrique e 8 máis

Sobre as melloras producidas no Hospital Comarcal da Barbanza

dende a entrada en funcionamento do sistema de estruturas

organizativas de xestión integrada

Publicación da iniciativa, 247, 25.01.2018
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A Mesa do Parlamento 

Carlos López Crespo, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García 

Míguez, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio 

Porral, Miguel Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez 

Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Desde o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, queremos interesarnos polo 

funcionamento da Estrutura de Xestión Integrada (EOXI) de Santiago de Compostela, 

na que se inclúe o Hospital da Barbanza. 

A Área Integrada de Santiago de Compostela,  proporciona asistencia para a mellora 

da saúde da súa poboación, onde a docencia e a investigación se constitúen como 

elementos inherentes ao proceso asistencial. Conta con excelentes profesionais, 

medios tecnolóxicos, de información e comunicación, que utiliza con eficiencia, 

efectividade, seguridade e eficacia co fin de contribuír ao benestar da sociedade. 

Integra Atención Especializada, rede de Atención Primaria, outras institucións e centros 

implicados coa saúde, establecendo alianzas que garanten a continuidade asistencial e 

a mellora global do sistema. 

 

 

Polo tanto, o obxectivo é achegar o maior número de servizos sanitarios posibles aos 

cidadáns e é un exemplo máis da determinación da Xunta de potenciar o Hospital da 

Barbanza, dotándoo de máis servizos e converténdoo nun hospital máis moderno, co 
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obxecto de achegar os servizos ao paciente  para que reciba o mellor servizo o máis 

próximo ao seu domicilio. 

Por todo isto, os deputados asinantes, formulamos a seguinte  pregunta  en Pleno: 

Cales son as melloras que ten experimentado o Hospital da Barbanza dende a entrada 

en funcionamento do sistema de Estruturas de Xestión Integrada (EOXI)? 

 

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2018 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/01/2018 12:33:07 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 16/01/2018 12:33:37 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 16/01/2018 12:33:43 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/01/2018 12:33:50 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/01/2018 12:33:56 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 16/01/2018 12:34:05 

 
María Soraya Salorio Porral na data 16/01/2018 12:34:14 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 16/01/2018 12:34:21 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 16/01/2018 12:34:37 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 16/01/2018 12:34:45 
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7.6 27566(10/POP-003267)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 6 máis

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do número de

persoas en situación de dependencia que van estar atendidas

no ano 2018

Publicación da iniciativa, 276, 14.03.2018
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Á Mesa do Parlamento  
 
Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno, Marián García Míguez, Encarna 
Amigo Díaz, Marta Rodriguez-Vispo Rodríguez, Miguel Tellado Filgueira e Soraya 
Salorio Porral, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, 
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.  
 
O Presidente do Goberno galego anunciou, o pasado 21 de setembro, o incremento da 
atención á dependencia coa incorporación de 3000 novos usuarios aos sistema de 
libranzas, tanto para o coidado no contorno familiar como vinculadas a un servizo.  
 
Con este incremento de novos usuarios, Galicia chega ás 20.800 persoas beneficiarias 
de libranzas e, por primeira vez, ás 50.000 persoas usuarias do Sistema de Atención á 
Dependencia, chegando a finais deste ano ás 52.000.  
 
Por todo isto, os deputados asinantes formulan a seguinte preguntas en Pleno:  
 
Cal é a previsión da Xunta de Galicia para o ano 2018 en relación ao número de 
persoas en situación de dependencia atendidas?  
 
 
Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Marta Rodriguez Arias na data 08/03/2018 12:45:45 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 08/03/2018 12:45:56 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 08/03/2018 12:46:02 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/03/2018 12:46:08 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 08/03/2018 12:46:14 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 08/03/2018 12:46:21 

 
María Soraya Salorio Porral na data 08/03/2018 12:46:29 
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7.7 28010(10/POP-003311)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis

Sobre as razóns do Goberno galego para elixir o modelo de

xestión privada para o centro de menores de Montealegre, en

Ourense

Publicación da iniciativa, 280, 21.03.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Juan Manuel Díaz Villoslada, Raúl 

Fernández Fernández e Julio Torrado Quintela, deputada e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

En abril de 2012 a Xunta de Galicia pechou o centro de menores 

Montealegre, situado en Ourense, que acollía a mozos e mozas a partir 

de 14 anos con importantes problemas de conduta, para segundo 

afirmou a daquelas Consellería de Traballo e Política Social, realizar 

obras debido a que as instalacións tiñan importantes deficiencias e 

carencias.  

 

Naquel momento, tanto os traballadores e traballadoras dos centros, os 

equipos técnicos de menores, a Fiscalía de Menores, a Policía 

autonómica, e mesmo o Valedor do Pobo, manifestaron que se 

consideraba un grave erro esta decisión, debido á necesidade deste 

recurso como resposta ás necesidades específicas destes menores.  

 

O peche do centro de menores de Montealegre obrigou a que moitos 

destes e destas adolescentes acabaran no de protección ordinaria da 

Carballeira, mesturando de maneira indiscriminada casuísticas que van 

dende os problemas de conduta, ao consumo de sustancias tóxicas, ou a 

presenza dalgún tipo de trastorno psíquico. Esta mestura indiscriminada 

nunha mesma contorna prexudicou a todos os usuarios e usuarias posto 

que non se está ofrecendo a atención adecuada ás necesidades de cada 

un deles, co problema engadido de que ao tratarse dun centro de réxime 

aberto, as saídas de menores conflitivos e con trastornos de conduta son 

habituais. 

 

En xuño de 2017 a unha pregunta do Grupo Parlamentario Socialista a 

respecto deste centro, o Secretario Xeral Técnico da Consellería de 

Política Social anunciaba a reapertura do centro, seis anos despois do 

seu peche, no primeiro semestre do ano 2018, sen aclarar se a xestión 

do centro ía a seguir sendo pública como ata o de agora ou se ía a 
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proceder a súa privatización. 

 

O 1 de marzo privatizábase a xestión do centro a través da publicación 

no DOG da Resolución do 23 de febreiro de 2018  pola que se anuncia 

a convocatoria pública do procedemento de contratación aberto, polo 

trámite ordinario, para a adxudicación do contrato de servizos, 

documentalmente simplificado, suxeito a regulación harmonizada, 

denominado Xestión e dirección do centro Montealegre en Ourense, 

para a execución dun programa de acollemento residencial de menores 

baixo a medida de protección de tutela ou garda da Xunta de Galicia 

especializado na atención terapéutica para menores con problemas de 

conduta (24 prazas). Segundo se recolle na propia resolución, o 

contrato sería de como máximo 3,2 millóns de euros ao ano, ata 2020, e 

con posibilidade de prorrogalo. Para as intervencións no proceso socio-

educativo cotián, e a súa avaliación e observación real, non se require 

estar en posesión da titulación universitaria de Educador ou Educadora 

Social. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que privatizou o Goberno galego a xestión do centro de menores de 

Montealegre, situado en Ourense? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 15 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Raúl Fernández Fernández 

   Julio Torrado Quintela 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 15/03/2018 17:22:56 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 15/03/2018 17:23:05 

 
Raúl Fernández Fernández na data 15/03/2018 17:23:09 

 
Julio Torrado Quintela na data 15/03/2018 17:23:14 
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7.8 28644(10/PUP-000156)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para corrixir

as deficiencias denunciadas polo Comité de Empresa na

residencia de persoas maiores de Campolongo, en Pontevedra
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, 

Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, polo trámite de 

urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

Tendo en conta a alarma social creada pola situación en que se atopa a 

residencia de persoas maiores de Campolongo (Pontevedra) e as carencias e 

deficiencias que denuncia o Comité de empresa da Consellería de Traballo e 

Benestar de Pontevedra.  

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través dos 

deputados e deputadas asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia: 

Que medidas prevé adoptar o Goberno galego para corrixir as deficiencias 

denunciadas polo comité de empresa na residencia de persoas maiores de 

Campolongo? 
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Santiago de Compostela, 2 de abril de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 02/04/2018 13:33:21 

 

María Montserrat Prado Cores na data 02/04/2018 13:33:27 

 

Ana Pontón Mondelo na data 02/04/2018 13:33:28 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/04/2018 13:33:29 
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Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Olalla Rodil Fernández na data 02/04/2018 13:33:31 

 

Noa Presas Bergantiños na data 02/04/2018 13:33:33 
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7.9 27773(10/PUP-000154)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da

aprobación, antes da Semana Santa, do Plan de prevención e

defensa contra os incendios forestais de Galicia

Publicación da iniciativa, 276, 14.03.2018
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15702 Santiago de Compostela 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, 

Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres e Olalla Rodil Fernández, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta 

para resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

A urxencia xustifícase pola crecente preocupación social existente en Galiza 

pola loita contra os incendios forestais.  

 

Exposición de motivos 

Ante a crecente preocupación social que hai na Galiza pola loita contra os 

incendios forestais, formúlase a seguinte pregunta co obxecto de coñecer que medidas 

de prevención e de loita contra os incendios pensa incluír o Goberno galego no Pladiga 

para corrixir erros do pasado e usar todos os recursos de prevención dispoñíbeis para 

evitar que se poidan repetir graves incendios. 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través dos deputados e 

deputadas asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral ante o Pleno, 

polo trámite de urxencia: 
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Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 
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15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Ten previsto a Xunta de Galiza aprobar o Pladiga antes de Semana Santa? 

 

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/03/2018 18:07:52 

 

María Montserrat Prado Cores na data 12/03/2018 18:07:58 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/03/2018 18:08:00 

 

Olalla Rodil Fernández na data 12/03/2018 18:08:01 

 

Noa Presas Bergantiños na data 12/03/2018 18:08:03 
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Xosé Luis Bará Torres na data 12/03/2018 18:08:04 

 

150



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 10.04.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

7.10 28322(10/POP-003335)

Grupo Parlamentario de En Marea

Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula

Sobre o custo real para o erario público de Galicia da

contratación dos servizos da UME e da Operación Centinela

para labores de loita contra os incendios forestais nos anos

2016 e 2017

Publicación da iniciativa, 284, 27.03.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araujo, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no 

artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa  

resposta oral en Pleno, sobre  o gasto que supón a UME e a Operación Centinela 

á Xunta de Galicia nas actuacións dos incendios forestais dos anos 2016 e 2017. 

Galicia é a día de hoxe a comunidade do estado español onde máis incendios e 

hectáreas queimadas hai. Esta alta actividade incendiaria foi combatida dende fai 

anos polo SPDCIF.  

Temos que lembrar que namentres o SPDCIF supuña no ano 2005 máis do 70%, 

a superficie media por lume era de 2,4 ha. A día de hoxe, con unha porcentaxe 

menor xa do 40%, a superficie triplicouse.  

Isto pon de manifesto as e os grandes profesionais cos que conta o servizo 

público para un óptimo desenrolo das súas funcións. 

Pola contra queremos deixar de manifesto que un dos grandes fallos do actual 

dispositivo é a atomización do servizo, que xunto os continuos recortes de 

persoal e medios fan deste un servizo cada vez menos efectivo.  

Unha das causas da atomización é a contratación por medio da Xunta de Galicia, 

para a realización de labores de loita contra o lume, de organismos como pode 

ser a UME ou a Operación Centinela para suplir o peche de vixilancias móbiles, 

o peche de casetas de vixilancia dos distritos ou a non ocupación de vacantes nas 

brigadas de extinción do SPDCIF. 
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Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a  

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 Cal foi o custo real que lle supuxo ás arcas públicas galegas a prestación de 

servizos por parte da UME e operación Centinela nos anos 2016 e 2017? 

Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2018. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro Araújo, 

Deputado e deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
David Rodríguez Estévez na data 21/03/2018 17:51:41 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 21/03/2018 17:51:49 
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7.11 22762(10/POP-002742)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis

Sobre o balance que fai a Consellería do Mar do uso, para a

trazabilidade nos produtos pesqueiros, dun método telemático

punteiro no ámbito europeo, a través da Plataforma

Tecnolóxica da Pesca e por medio dos terminais  Ticpesc

existentes nos portos de titularidade autonómica

Publicación da iniciativa, 241, 17.01.2018
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Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.  
 
A trazabilidade nos produtos pesqueiros consiste na capacidade para coñecer o 
percorrido dun determinado produto pesqueiro dende a súa captura ou recollida ata 
que chega ao consumidor.  
 
Este proceso é fundamental porque son produtos destinados ao consumo humano e 
deben asegurar a protección da saúde, deben conter unha ampla información sobre 
toda a cadea de comercialización, incluíndo ao consumidor e aos diferentes axentes da 
comercialización pesqueira e, por outra banda, tamén deben axudar a equilibrar a 
xestión dos recursos e á elaboración de estatísticas fiables.  
 
Na actualidade, existe unha normativa moi detallada que debe aplicarse para o 
seguimento ou rastrexo dun produto, tanto a nivel autonómico, como estatal e europeo, 
con regulamentos de seguridade alimentaria, de normas de hixiene de orixe animal, de 
medidas de control no ámbito da PCP, entre outras.  
 
Para exercer esta trazabilidade utilízanse uns documentos telemáticos, xestionados a 
través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca (www.pescadegalicia.com) e por medio dos 
terminais TICPESC existentes en cada un dos portos de titularidade autonómica, e que 
a Consellería do Mar pon a disposición do sector. Non debemos esquecer que Galicia é 
punteira a nivel europeo en desenvolver este sistema, e que países como Turquía, ás 
portas da UE, se teñen fixado no xeito en que traballamos para acadar esta 
trazabilidade.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Pleno:  
 
-Cal é balance que fai a Consellería do Mar da utilización dun método punteiro a nivel 
europeo a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e por medios dos terminais 
TICPESC para trazabilidade?  
 
 
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2.018  
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Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 11/01/2018 12:06:44 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 12:07:01 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 12:07:13 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 12:07:21 

 
Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 12:07:29 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 12:07:49 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 12:08:09 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 12:08:25 
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