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ı Informe da Ponencia sobre a Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia
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COMISIóN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIóN XERAL, XUSTIzA E INTERIOR
Retirada iniciativa en comisión

ı 7201 (10/PNC-000744)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa, e cinco deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central dunha regularización legal en materia
de tributación das pensións dos emigrantes retornados
27114

Aprobación sen modiﬁcacións

ı 6600 (10/PNC-000667)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula, e seis deputados/as máis
Sobre a adopción pola Xunta de Galicia das medidas oportunas para a posta en marcha, no primeiro
semestre de 2017, dun procedemento de consulta pública previa á redacción polo Executivo dos
proxectos de regulamentos e anteproxectos de lei que teñan un impacto significativo na actividade
27114
económica ou que impoñan obrigas relevantes para os seus destinatarios

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

ı 5992 (10/PNC-000588)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e tres deputados/as máis
Sobre o arranxo polo Goberno galego, de xeito definitivo no primeiro trimestre de 2017, dos problemas existentes nos órganos xudiciais de Galicia coas aplicacións informáticas nas videoconfe27114
rencias e no sistema de gravación de xuízos

27102
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Rexeitamento da iniciativa

ı 7386 (10/PNC-000763)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen, e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para favorecer a integración laboral
das persoas con diversidade funcional
27115

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

ı 7668 (10/POC-001333)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e 7 máis
Sobre o estado de desenvolvemento actual do Sistema de infraestrutura verde da Área Metropolitana da Coruña, e as seguintes actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego ao respecto
27124

ı 7616 (10/POC-001334)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego ante o Goberno central para o afortalamento
dos acordos pesqueiros con terceiros países e do labor das organizacións rexionais de pesca
27126

ı 7671 (10/POC-001335)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para visibilizar o papel das mulleres no
27128
deporte e favorecer a súa práctica en condicións de igualdade

ı 7674 (10/POC-001336)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre o número de controis establecidos en relación co posible transporte de patacas dende a entrada en vigor da súa prohibición, dentro da zona infectada pola couza guatemalteca, e o número
27131
de quilos incautados neles

ı 7684 (10/POC-001337)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da elección pola Deputación Provincial da Coruña
da estación de esquí de Leitariegos, en León, para realizar a Campaña de esquí para o ano 2017, e
a desestimación para ese fin da Estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, en Ourense
27133

ı 7686 (10/POC-001338)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

27103

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

X lexislatura. Número 102. 21 de abril de 2017

Pérez Seco, José Manuel, e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos ás actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego ata o ano 2020 con
cargo ao plan específico para fixar poboación no medio rural, dotado con 230 millóns de euros procedentes de fondos europeos para cohesión territorial, innovación e formación, agricultura sustentable, mellora da competitividade, impulso da cooperación e remuda xeracional
27135

ı 7696 (10/POC-001339)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance dos traballos levados a cabo pola Comisión Asesora de Publicidade Non Sexista
dende a súa posta en marcha en novembro de 2014
27137

ı 7697 (10/POC-001340)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o desenvolvemento que se está a facer en Galicia do proxecto Draw the line, Debuxa unha
liña, de formación e empoderamento de mulleres inmigrantes para previr a violencia sexual e o
27139
acoso, financiado pola Unión Europea dentro do programa Daphne III

ı 7702 (10/POC-001341)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre o estado das negociacións entre os gobernos de España e de Portugal para a renovación do
convenio de pesca entre ambos os países, os avances das últimas xuntanzas do Comité Luso-Español de Pesquerías e a realización polo Goberno galego dalgunha xuntanza co sector, así como o
traslado ao Goberno central das propostas formuladas polo sector pesqueiro galego
27141

ı 7708 (10/POC-001343)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para frear os recortes que presenta o Proxecto
de lei de orzamentos do Estado para 2017 en materia de investimentos en Galicia
27143

ı 7723 (10/POC-001344)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a categoría profesional exixida para o acceso dos técnicos de Atención a Persoas en Situación
de Dependencia a un posto de traballo na Administración pública de Galicia, as medidas previstas
polo Goberno galego para o recoñecemento nela desa titulación, e as actuacións que vai levar a
27147
cabo para o impulso do seu acceso ao mercado laboral

ı 7730 (10/POC-001345)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para fomentar, de xeito especial, a materia de
Educación Física entre o alumnado con discapacidade, o cronograma para a súa posta en marcha

27104
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e a existencia dalgún tipo de colaboración entre os fisioterapeutas do Sergas e o profesorado para
ese fin, así como as iniciativas postas en marcha nos últimos anos para a súa formación de cara a
mellorar as súas prácticas e metodoloxía con ese alumnado
27150

ı 7731 (10/POC-001346)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para fomentar, de xeito especial, a materia de
Educación Física entre o alumnado con discapacidade, o cronograma para a súa posta en marcha
e a existencia dalgún tipo de colaboración entre os fisioterapeutas do Sergas e o profesorado para
ese fin, así como as iniciativas postas en marcha nos últimos anos para a súa formación de cara a
27153
mellorar as súas prácticas e metodoloxía con ese alumnado

ı 7735 (10/POC-001347)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego diante do Goberno central en relación cos
axustes que se deben realizar na política pesqueira común cando o Reino Unido abandone de xeito
efectivo a Unión Europea
27156

ı 7739 (10/POC-001349)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre o proceso de elaboración do novo decreto polo que se regula o réxime de contratación de
persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, as consecuencias da redacción que presenta para a situación laboral e profesional das persoas afectadas,
así como para o desenvolvemento e consolidación de proxectos e equipos de investigación, e as
medidas previstas polo Goberno galego ao respecto
27159

ı 7746 (10/POC-001350)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central do incremento
efectivo dos medios humanos e materiais do Ministerio Fiscal, en especial os da Fiscalía contra a
Corrupción e a Criminalidade Organizada, así como o cumprimento na actualidade do Decreto
124/2014, do 11 de setembro, polo que se determina a estrutura e a organización da Oficina Fiscal
en Galicia e da Unidade de Apoio á Fiscalía Superior
27162

ı 7750 (10/POC-001351)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación do impacto que vai ter no sector primario de Galicia, nomeadamente no mantemento da política agraria común, a saída do Reino Unido
da Unión Europea, as xestións que está a levar a cabo co Goberno central para o seu mantemento,
así como a posición que está a defender para minorar o impacto do Brexit
27164

27105
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ı 7760 (10/POC-001352)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a existencia dalgunha denominación de orixe galega na que os parámetros de produción,
venda, exportación, número de viticultores e número de adegas experimenten estancamento e/ou
retroceso, os datos referidos aos viticultores existentes en cada unha delas e a súa evolución nos
últimos cinco anos, así como o número de adegas rexistradas
27166

ı 7761 (10/POC-001353)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos resultados da operación de fusión das caixas
galegas, rescate e venda de ABANCA a unha multinacional venezolana, a súa incidencia na situación
financeira do Balneario de Guitiriz e as actuacións previstas para impedir a destrución dos proxectos
de empresas galegas, en especial no medio rural, a consecuencia das prácticas da entidade 27168

ı 7764 (10/POC-001354)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a información do Goberno galego en relación coa situación das xestións realizadas polo Goberno central para a modificación das traducións oficiais de determinadas subzonas e divisións de
pesca co fin de evitarlle ao consumidor a confusión respecto da orixe dos produtos do mar, os termos da resposta da Dirección Xeral de Pesca e Asuntos Marítimos da Comisión Europea, así como
as xestións previstas polo Goberno galego para evitar ese problema
27172

ı 7777 (10/POC-001355)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre as conclusións do informe elaborado polo grupo de traballo constituído polo Instituto Galego
de Seguridade e Saúde Laboral, o 061 e a Consellería do Mar co fin de complementar as propostas
trasladadas por Galicia á Unión Europea en relación coas caixas de primeiros auxilios exixidas nas
embarcacións pesqueiras da frota de baixura
27174

ı 7781 (10/POC-001356)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa reunión levada a cabo o día 4 de abril de
2017 polos representantes institucionais das comunidades autónomas adheridas ao protocolo de
colaboración en materia lingüística, así como as actuacións que se van realizar no futuro no marco
27176
dese protocolo

ı 7783 (10/POC-001357)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre as medidas previstas no Plan de estabilidade do emprego e provisión de prazas de persoal
27178
estatutario ao servizo do Sergas
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ı 7788 (10/POC-001358)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a redacción que presenta o borrador do decreto polo que se regula o réxime de contratación
de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
27180

ı 7791 (10/POC-001359)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 4 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da posta en marcha da Estratexia RIS3

ı 7793 (10/POC-001360)

27186

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a incidencia que está a ter a aposta pola innovación e pola internacionalización na competitividade das empresas galegas
27188

ı 7799 (10/POC-001361)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da revisión do borrador do decreto polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, co fin de considerar as principais inquedanzas do colectivo de investigadores
27190

ı 7804 (10/POC-001362)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información requirida ao Goberno galego polo Goberno central en relación cos tributos
autonómicos á actividade eléctrica en Galicia, os datos ao respecto e, se é o caso, a defensa que
vai realizar para evitarlles ás persoas consumidoras o pagamento dun suplemento territorial no
recibo da electricidade
27192

ı 7819 (10/POC-001363)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego diante do Goberno central en relación co acordo
parlamentario referido á comunicación das resolucións relativas a peches precautorios ou definitivos das distintas pesqueiras reguladas no Plan de xestión do caladoiro nacional do Cantábrico e
noroeste, así como as razóns do peche provisional con menos de 24 horas de antelación da pesqueira da xarda para as distintas artes de arrastre e do cerco de Pontevedra
27195

ı 7826 (10/POC-001364)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do orzamento anunciado para o ano
2017 polo Goberno central para o programa específico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes para mudar os problemas que padecen as mulleres de Galicia nese eido
27197
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ı 7827 (10/POC-001365)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do orzamento anunciado para o ano
2017 polo Goberno central para o programa específico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes para mudar os problemas que padecen as mulleres de Galicia nese eido
27200

ı 7830 (10/POC-001366)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da elección do concurso escolar de fotografía denominado Entendendo as nubes como o mellor xeito de motivar a concienciación e sensibilización da
sociedade sobre o cambio climático, o número de escolares que participaron nel e a súa inclusión
nas medidas previstas pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dentro da
Estratexia de loita contra o cambio climático, así como as outras actividades desenvolvidas ou pre27203
vistas para ese fin

ı 7835 (10/POC-001368)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos, e Sánchez García, Antón
Sobre o impacto medioambiental da construción dun embarcadoiro entre as praias da Iriña e da
Panadeira polo do Real Club Náutico de Sanxenxo, o control levado a cabo polo Goberno galego
ao respecto e as razóns da autorización a unha empresa privada para a súa explotación
27205

ı 7843 (10/POC-001369)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación dos criterios establecidos pola
Consellería de Política Social para o pagamento das prestacións económicas por acollemento familiar de menores que se atopan no sistema público de protección, as xestións realizadas co Goberno central para deixar de descontar das pensións non contributivas a contía percibida por
menor acollido en familia extensa, así como o pagamento a estas dos gastos extraordinarios dos
menores acollidos
27208

ı 7848 (10/POC-001370)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos, e Sánchez García, Antón
Sobre as previsións da Consellería de Infraestruturas e Vivenda respecto do estudo de alternativas
á corta das árbores centenarias existentes na marxe da rúa para a execución das obras de mellora
27213
da Avenida de Celanova, en Xinzo de Limia

ı 7850 (10/POC-001371)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a cobertura informativa dada pola TVG o día 4 de abril de 2017 á presentación do Proxecto
27216
de lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017
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ı 7857 (10/POC-001372)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coas medidas inseridas no Proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017 en materia de persoal laboral, a actuación que vai levar
a cabo en relación co seu impacto na autonomía local dos concellos e as medidas previstas para
posibilitarlles o incremento das súas ferramentas para o control dos servizos externalizados así
como a súa recuperación
27219

ı 7866 (10/POC-001373)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a posición do Goberno galego en relación coa solicitude de autorización do grupo Ferrogloble
27225
para a venda das centrais hidroeléctricas do río Xallas

ı 7879 (10/POC-001374)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co réxime de visitas do público ao
castelo de Ameixenda e a normativa vixente ao respecto para os bens de interese cultural, así como
a apertura dunha liña de asesoramento ao Concello de Cee para a posta en valor deste ben e das
súas circunstancias históricas
27230

ı 7888 (10/POC-001375)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David, e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da integración da Fundación Centro Tecnolóxico
da Carne na Axencia Galega de Calidade Alimentaria e a data estimada para a posta en funcionamento desa axencia, así como a xustificación da denegación a unha investigadora do centro da posibilidade de acollerse á modalidade de teletraballo para conciliar a vida laboral e familiar 27233

ı 7914 (10/POC-001376)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o balance que realiza a Xunta de Galicia da presenza das empresas produtoras do sector audiovisual galego na feira European Film Market, de Berlín, e os beneficios que supón para a industria
27237
cultural/audiovisual de Galicia esa presenza a nivel internacional

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.7. Composición das ponencias

ı Designación da Ponencia para elaborar unha proposta de Pacto galego contra a violencia de xénero
27123

27239
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.6. Proposicións de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados

Informe da Ponencia sobre a Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos
Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia
De conformidade co disposto nos artigos 65 e concordantes do Regulamento da Cámara, ordénase
a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia do Informe da Ponencia sobre a Proposición
de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade
e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia.
Santiago de Compostela, 21 de abril de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Informe da Ponencia sobre a Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos
Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia
A Ponencia designada pola Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos, para emitir informe sobre a Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos
Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade
Autónoma de Galicia, na reunión e cos acordos que a continuación se indican, á vista do texto da
proposición elaborou, para o seu debate perante o dito órgano, este
INFORME
1. Antecedentes
1.1. Esta proposición de lei, presentada polos grupos parlamentarios Popular de Galicia, de En
Marea, dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego, tivo entrada no Rexistro do Parlamento o día 18 de xaneiro de 2017, co número 3669.
1.2. A Mesa do Parlamento, na reunión do día 23 de xaneiro de 2017, logo da súa admisión a trámite, dispuxo a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG núm. 53, do 26 de
xaneiro de 2017).
1.3. O Pleno do Parlamento, na sesión do día 7 de marzo de 2017, tomou en consideración a devandita proposición.

27110
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1.4. Así mesmo, a Mesa do Parlamento, na reunión do día 14 de marzo de 2017, acordou a apertura
do prazo de presentación de emendas ao articulado e, logo da audiencia da Xunta de Portavoces, a
súa tramitación pola Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
1.5. Dentro do prazo establecido para o efecto, que rematou o día 1 de abril de 2017, non se presentaron emendas ao articulado.
2. Constitución, composición e reunión da Ponencia
A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na sesión do día
19 de abril de 2017, designou os seguintes ponentes:
— Do G. P. Popular de Galicia: don Martín Fernández Prado (titular) e dona Teresa Egerique Mosquera (suplente).
— Do G. P. de En Marea: don Antón Sánchez García (titular) e don Marcos Cal Ogando (suplente).
— Do G. P. dos Socialistas de Galicia: don Raúl Fernández Fernández (titular) e dona Mª Luisa Pierres
López (suplente).
— Do G. P. do Bloque Nacionalista Galego: don Xosé Luís Bará Torres (titular) e dona María Montserrat Prado Cores (suplente).
A sesión constitutiva da Ponencia e a reunión de traballo tivo lugar o día 19 de abril de 2017 presidida polo Sr. Castiñeira Broz, presidente desta comisión, e coa asistencia dos ponentes titulares:
Sr. Fernández Prado, Sr. Sánchez García, Sr. Fernández Fernández e Sr. Bará Torres.
3. Elaboración do informe
Logo do exame da proposición de lei, á que non se presentaron emendas ao articulado, a Ponencia
emite informe favorable ao texto da proposición de lei para os efectos da súa tramitación en comisión.
4. Texto articulado da Proposición de Lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica
de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia
Exposición de motivos
A AP-9 é unha autoestrada de titularidade estatal que abrangue unha parte moi importante do territorio galego; é unha vía vertebral que conecta toda a franxa atlántica e cinco das sete cidades
galegas. Porén, a AP-9 continúa a depender do Goberno central, que mantén unhas peaxes desorbitadas que limitan o acceso a esta vía ás persoas con menos recursos e lastran o desenvolvemento
de sectores económicos galegos.
Coa finalidade de superar esta situación e de xestionar desde Galicia unha das autoestradas máis importantes desde o punto de vista social e económico, cómpre actuar para acadar a titularidade e trans-
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ferencia de competencias sobre o réxime xurídico desta autoestrada, así como o traspaso efectivo das
funcións e servizos sobre a dita infraestrutura. Así, o Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu
artigo 27 as materias que son competencia exclusiva do Goberno galego e fixa no punto 8 a competencia sobre «Vías férreas e estradas non incorporadas á rede do Estado, con itinerarios que se desenvolvan
integramente no territorio da Comunidade Autónoma, e, nos mesmos termos, o transporte efectuado
por estes medios ou por medio de cable». Por outra banda, a Constitución, no artigo 148.1.5ª, fixa a posibilidade de traspaso en materia de estradas no «percorrido comprendido integramente no territorio
da Comunidade Autónoma, e, nos mesmos termos, o transporte levado a cabo por estes medios ou
por cable». Finalmente, o artigo 150.2 da Constitución española habilita o Estado para transferir ou delegar ás comunidades autónomas, mediante lei orgánica, facultades correspondentes a materias de titularidade estatal que, pola súa propia natureza, sexan susceptibles de transferencia ou delegación. O
propio Estatuto de autonomía de Galicia, no artigo 27.32, relativo ás competencias exclusivas, establece
que pode ampliarse o abano competencial a través da transferencia por lei orgánica do Estado.
A proposición de lei orgánica consta de dous artigos, tres disposicións adicionais e unha disposición
derradeira.
No artigo primeiro establécese a transferencia da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia e detállanse as funcións e servizos que pasan a ser de titularidade autonómica.
No artigo segundo fíxanse as condicións do traspaso de servizos, que deben contar cos medios
materiais e orzamentarios necesarios, instrumentándose mediante acordo da Comisión Mixta de
Transferencias Estado-Xunta de Galicia e o correspondente real decreto de traspaso de servizos.
Nas disposicións adicionais primeira e segunda regúlanse a negociación do traspaso efectivo da
AP-9 e a conseguinte baixa desta infraestrutura como integrante da rede do Estado.
Finalmente, na disposición adicional terceira aclárase que este traspaso non modifica as funcións
e servizos reservados ao Estado no que se refire ao control das fronteiras.
Artigo 1. Transferencia da AP-9
1. Transfírense á Comunidade Autónoma de Galicia a titularidade e as competencias sobre o réxime
xurídico da concesión, así como as funcións e servizos ata agora exercidos pola Administración
xeral do Estado en relación coa AP-9, autoestrada do Atlántico.
2. En virtude do disposto nesta lei orgánica, unha vez realizado o traspaso de servizos correspondentes, a Comunidade Autónoma de Galicia terá encomendadas as seguintes funcións:
a) A autorización da posta en servizo de novos tramos, adaptacións ou reformas dos existentes, así
como de enlaces e vías auxiliares da autoestrada.
b) A supervisión e inspección do correcto funcionamento da autoestrada, consonte a normativa
xeral de estradas e os pregos que rexen a concesión.
c) A potestade sancionadora respecto de incumprimentos da concesionaria na explotación da autoestrada.
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d) As modificacións que afecten o réxime económico-financeiro da concesión, en particular no que
atinxe o establecemento, actualización e supresión de tarifas e peaxes, así como a aplicación de
programas de desconto, tanto a autorización daqueles que sexan voluntarios por instancia da concesionaria co fin de incentivar o seu uso como a aprobación normativa dos obrigatorios por instancia do órgano competente en materia de estradas da Comunidade Autónoma para colectivos
específicos por motivos económicos ou humanitarios.
e) A redacción e aprobación de convenios, ou de adendas aos actuais, para recoller novas condicións relativas ao réxime da concesión, así como ampliacións ou reducións da actual.
3. Sen prexuízo do disposto no punto anterior, a Administración xeral do Estado conservará ao seu
cargo, respecto da sociedade concesionaria da autoestrada AP-9, as obrigas con repercusións económicas e financeiras derivadas da aplicación da concesión en vigor que fosen motivadas por modificacións adoptadas no período en que tivo a competencia.
Artigo 2. Traspaso de servizos
O exercicio da competencia transferida debe ser asumido pola Comunidade Autónoma de Galicia
no momento en que teña efectividade a transferencia dos medios materiais e orzamentarios necesarios, que se instrumentará mediante acordo da Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta
de Galicia e o correspondente real decreto de traspaso de servizos.
Disposición adicional primeira
O traspaso efectivo regulado no artigo 2 non supoñerá ningún incremento dos créditos nin diminución dos ingresos previstos na Lei de orzamentos xerais do Estado en vigor.
Disposición adicional segunda
Unha vez efectuado o traspaso efectivo, o Goberno do Estado, mediante real decreto, procederá á
exclusión e a dar de baixa a autoestrada AP-9 da Rede de estradas do Estado.
Disposición adicional terceira
O traspaso a que se refire esta lei orgánica non supón modificación ningunha do exercicio das funcións e servizos reservados ao Estado no que se refire ao control das fronteiras.
Disposición derradeira única
Esta lei orgánica entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.
Santiago de Compostela, 19 de abril de 2017
Martín Fernández Prado
Antón Sánchez García
Raúl Fernández Fernández
Xosé Luís Bará Torres
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1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIóN XERAL, XUSTIzA E INTERIOR
A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 19 de abril
de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Retirada iniciativa en comisión
- 7201 (10/PNC-000744)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa, e cinco deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central dunha regularización legal en materia
de tributación das pensións dos emigrantes retornados
BOPG nº 96, do 05.04.2017

Aprobación sen modiﬁcacións
- 6600 (10/PNC-000667)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula, e seis deputados/as máis
Sobre a adopción pola Xunta de Galicia das medidas oportunas para a posta en marcha, no primeiro
semestre de 2017, dun procedemento de consulta pública previa á redacción polo Executivo dos
proxectos de regulamentos e anteproxectos de lei que teñan un impacto significativo na actividade
económica ou que impoñan obrigas relevantes para os seus destinatarios
BOPG nº 87, do 22.03.2017
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e
5 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a adoptar as medidas oportunas para poñer en
marcha, baixo instrumentos e criterios homoxéneos, no primeiro semestre de 2017, un procedemento de consulta pública previa na elaboración polo Executivo de normativa, co obxecto de fomentar a participación da cidadanía e das organizacións e asociacións con carácter previo á
redacción dos proxectos de regulamento e anteproxectos de lei que teñan impacto significativo na
actividade económica ou impoñan obrigas relevantes para os seus destinatarios.»

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 5992 (10/PNC-000588)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia, e tres deputados/as máis
Sobre o arranxo polo Goberno galego, de xeito definitivo no primeiro trimestre de 2017, dos problemas existentes nos órganos xudiciais de Galicia coas aplicacións informáticas nas videoconferencias e no sistema de gravación de xuízos
BOPG nº 79, do 08.03.2017
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solucionar, neste primeiro semestre de 2017, os
problemas coas aplicacións informáticas nas videoconferencias e no sistema de grabación de xuízos
que están a ocorrer en Galicia.»

Rexeitamento da iniciativa

- 7386 (10/PNC-000763)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen, e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para favorecer a integración laboral
das persoas con diversidade funcional
BOPG nº 96, do 05.04.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 19 de abril de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 18 de abril de 2017, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 7668 (10/POC-001333)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e 7 máis
Sobre o estado de desenvolvemento actual do Sistema de infraestrutura verde da Área Metropolitana da Coruña, e as seguintes actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 7616 (10/POC-001334)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego ante o Goberno central para o afortalamento
dos acordos pesqueiros con terceiros países e do labor das organizacións rexionais de pesca
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 7671 (10/POC-001335)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para visibilizar o papel das mulleres no
deporte e favorecer a súa práctica en condicións de igualdade
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 7674 (10/POC-001336)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre o número de controis establecidos en relación co posible transporte de patacas dende a entrada en vigor da súa prohibición, dentro da zona infectada pola couza guatemalteca, e o número
de quilos incautados neles
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 7684 (10/POC-001337)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da elección pola Deputación Provincial da Coruña
da estación de esquí de Leitariegos, en León, para realizar a Campaña de esquí para o ano 2017, e
a desestimación para ese fin da Estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, en Ourense
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7686 (10/POC-001338)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos ás actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego ata o ano 2020 con
cargo ao plan específico para fixar poboación no medio rural, dotado con 230 millóns de euros procedentes de fondos europeos para cohesión territorial, innovación e formación, agricultura sustentable, mellora da competitividade, impulso da cooperación e remuda xeracional
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 7696 (10/POC-001339)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance dos traballos levados a cabo pola Comisión Asesora de Publicidade Non Sexista
dende a súa posta en marcha en novembro de 2014
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7697 (10/POC-001340)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o desenvolvemento que se está a facer en Galicia do proxecto Draw the line, Debuxa unha
liña, de formación e empoderamento de mulleres inmigrantes para previr a violencia sexual e o
acoso, financiado pola Unión Europea dentro do programa Daphne III
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7702 (10/POC-001341)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre o estado das negociacións entre os gobernos de España e de Portugal para a renovación do
convenio de pesca entre ambos os países, os avances das últimas xuntanzas do Comité Luso-Español de Pesquerías e a realización polo Goberno galego dalgunha xuntanza co sector, así como o
traslado ao Goberno central das propostas formuladas polo sector pesqueiro galego
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 7708 (10/POC-001343)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para frear os recortes que presenta o Proxecto
de lei de orzamentos do Estado para 2017 en materia de investimentos en Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7723 (10/POC-001344)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a categoría profesional exixida para o acceso dos técnicos de Atención a Persoas en Situación
de Dependencia a un posto de traballo na Administración pública de Galicia, as medidas previstas
polo Goberno galego para o recoñecemento nela desa titulación, e as actuacións que vai levar a
cabo para o impulso do seu acceso ao mercado laboral
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7730 (10/POC-001345)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para fomentar, de xeito especial, a materia de
Educación Física entre o alumnado con discapacidade, o cronograma para a súa posta en marcha
e a existencia dalgún tipo de colaboración entre os fisioterapeutas do Sergas e o profesorado para
ese fin, así como as iniciativas postas en marcha nos últimos anos para a súa formación de cara a
mellorar as súas prácticas e metodoloxía con ese alumnado
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 7731 (10/POC-001346)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para fomentar, de xeito especial, a materia de
Educación Física entre o alumnado con discapacidade, o cronograma para a súa posta en marcha
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e a existencia dalgún tipo de colaboración entre os fisioterapeutas do Sergas e o profesorado para
ese fin, así como as iniciativas postas en marcha nos últimos anos para a súa formación de cara a
mellorar as súas prácticas e metodoloxía con ese alumnado
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7735 (10/POC-001347)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego diante do Goberno central en relación cos
axustes que se deben realizar na política pesqueira común cando o Reino Unido abandone de xeito
efectivo a Unión Europea
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 7739 (10/POC-001349)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre o proceso de elaboración do novo decreto polo que se regula o réxime de contratación de
persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, as consecuencias da redacción que presenta para a situación laboral e profesional das persoas afectadas,
así como para o desenvolvemento e consolidación de proxectos e equipos de investigación, e as
medidas previstas polo Goberno galego ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7746 (10/POC-001350)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central do incremento
efectivo dos medios humanos e materiais do Ministerio Fiscal, en especial os da Fiscalía contra a
Corrupción e a Criminalidade Organizada, así como o cumprimento na actualidade do Decreto
124/2014, do 11 de setembro, polo que se determina a estrutura e a organización da Oficina Fiscal
en Galicia e da Unidade de Apoio á Fiscalía Superior
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 7750 (10/POC-001351)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación do impacto que vai ter no sector primario de Galicia, nomeadamente no mantemento da política agraria común, a saída do Reino Unido
da Unión Europea, as xestións que está a levar a cabo co Goberno central para o seu mantemento,
así como a posición que está a defender para minorar o impacto do Brexit
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 7760 (10/POC-001352)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a existencia dalgunha denominación de orixe galega na que os parámetros de produción,
venda, exportación, número de viticultores e número de adegas experimenten estancamento e/ou
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retroceso, os datos referidos aos viticultores existentes en cada unha delas e a súa evolución nos
últimos cinco anos, así como o número de adegas rexistradas
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 7761 (10/POC-001353)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos resultados da operación de fusión das caixas
galegas, rescate e venda de ABANCA a unha multinacional venezolana, a súa incidencia na situación
financeira do Balneario de Guitiriz e as actuacións previstas para impedir a destrución dos proxectos
de empresas galegas, en especial no medio rural, a consecuencia das prácticas da entidade
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7764 (10/POC-001354)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a información do Goberno galego en relación coa situación das xestións realizadas polo Goberno central para a modificación das traducións oficiais de determinadas subzonas e divisións de
pesca co fin de evitarlle ao consumidor a confusión respecto da orixe dos produtos do mar, os termos da resposta da Dirección Xeral de Pesca e Asuntos Marítimos da Comisión Europea, así como
as xestións previstas polo Goberno galego para evitar ese problema
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 7777 (10/POC-001355)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre as conclusións do informe elaborado polo grupo de traballo constituído polo Instituto Galego
de Seguridade e Saúde Laboral, o 061 e a Consellería do Mar co fin de complementar as propostas
trasladadas por Galicia á Unión Europea en relación coas caixas de primeiros auxilios exixidas nas
embarcacións pesqueiras da frota de baixura
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 7781 (10/POC-001356)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa reunión levada a cabo o día 4 de abril de
2017 polos representantes institucionais das comunidades autónomas adheridas ao protocolo de
colaboración en materia lingüística, así como as actuacións que se van realizar no futuro no marco
dese protocolo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 7783 (10/POC-001357)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre as medidas previstas no Plan de estabilidade do emprego e provisión de prazas de persoal
estatutario ao servizo do Sergas

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 7788 (10/POC-001358)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a redacción que presenta o borrador do decreto polo que se regula o réxime de contratación
de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 7791 (10/POC-001359)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 4 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da posta en marcha da Estratexia RIS3
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7793 (10/POC-001360)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a incidencia que está a ter a aposta pola innovación e pola internacionalización na competitividade das empresas galegas
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7799 (10/POC-001361)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da revisión do borrador do decreto polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, co fin de considerar as principais inquedanzas do colectivo de investigadores
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 7804 (10/POC-001362)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información requirida ao Goberno galego polo Goberno central en relación cos tributos
autonómicos á actividade eléctrica en Galicia, os datos ao respecto e, se é o caso, a defensa que
vai realizar para evitarlles ás persoas consumidoras o pagamento dun suplemento territorial no
recibo da electricidade
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7819 (10/POC-001363)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego diante do Goberno central en relación co acordo
parlamentario referido á comunicación das resolucións relativas a peches precautorios ou definitivos das distintas pesqueiras reguladas no Plan de xestión do caladoiro nacional do Cantábrico e
noroeste, así como as razóns do peche provisional con menos de 24 horas de antelación da pesqueira da xarda para as distintas artes de arrastre e do cerco de Pontevedra
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 7826 (10/POC-001364)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do orzamento anunciado para o ano
2017 polo Goberno central para o programa específico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes para mudar os problemas que padecen as mulleres de Galicia nese eido
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 7827 (10/POC-001365)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do orzamento anunciado para o ano
2017 polo Goberno central para o programa específico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes para mudar os problemas que padecen as mulleres de Galicia nese eido
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7830 (10/POC-001366)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da elección do concurso escolar de fotografía denominado
Entendendo as nubes como o mellor xeito de motivar a concienciación e sensibilización da sociedade
sobre o cambio climático, o número de escolares que participaron nel e a súa inclusión nas medidas
previstas pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dentro da Estratexia de loita
contra o cambio climático, así como as outras actividades desenvolvidas ou previstas para ese fin
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 7835 (10/POC-001368)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos, e Sánchez García, Antón
Sobre o impacto medioambiental da construción dun embarcadoiro entre as praias da Iriña e da
Panadeira polo do Real Club Náutico de Sanxenxo, o control levado a cabo polo Goberno galego
ao respecto e as razóns da autorización a unha empresa privada para a súa explotación
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 7843 (10/POC-001369)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación dos criterios establecidos pola Consellería de Política Social para o pagamento das prestacións económicas por acollemento familiar de
menores que se atopan no sistema público de protección, as xestións realizadas co Goberno central
para deixar de descontar das pensións non contributivas a contía percibida por menor acollido en
familia extensa, así como o pagamento a estas dos gastos extraordinarios dos menores acollidos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7848 (10/POC-001370)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos, e Sánchez García, Antón
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Sobre as previsións da Consellería de Infraestruturas e Vivenda respecto do estudo de alternativas
á corta das árbores centenarias existentes na marxe da rúa para a execución das obras de mellora
da Avenida de Celanova, en Xinzo de Limia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 7850 (10/POC-001371)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a cobertura informativa dada pola TVG o día 4 de abril de 2017 á presentación do Proxecto
de lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 7857 (10/POC-001372)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coas medidas inseridas no Proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017 en materia de persoal laboral, a actuación que vai levar
a cabo en relación co seu impacto na autonomía local dos concellos e as medidas previstas para
posibilitarlles o incremento das súas ferramentas para o control dos servizos externalizados así
como a súa recuperación
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7866 (10/POC-001373)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a posición do Goberno galego en relación coa solicitude de autorización do grupo Ferrogloble
para a venda das centrais hidroeléctricas do río Xallas
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7879 (10/POC-001374)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co réxime de visitas do público ao
castelo de Ameixenda e a normativa vixente ao respecto para os bens de interese cultural, así como
a apertura dunha liña de asesoramento ao Concello de Cee para a posta en valor deste ben e das
súas circunstancias históricas
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 7888 (10/POC-001375)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David, e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da integración da Fundación Centro Tecnolóxico
da Carne na Axencia Galega de Calidade Alimentaria e a data estimada para a posta en funcionamento desa axencia, así como a xustificación da denegación a unha investigadora do centro da posibilidade de acollerse á modalidade de teletraballo para conciliar a vida laboral e familiar
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 7914 (10/POC-001376)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o balance que realiza a Xunta de Galicia da presenza das empresas produtoras do sector audiovisual galego na feira European Film Market, de Berlín, e os beneficios que supón para a industria
cultural/audiovisual de Galicia esa presenza a nivel internacional
Comisión 4ª, Educación e Cultura
Santiago de Compostela, 18 de abril de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.7. Composición das ponencias

Designación da Ponencia para elaborar unha proposta de Pacto galego contra a violencia
de xénero
A Comisión non permanente de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres, na súa
sesión do día 19 de abril de 2017, adoptou o seguinte acordo:
Designación da Ponencia para elaborar unha proposta de Pacto galego contra a Violencia de Xénero
- 813 (10/SCNP-000002)
BOPG nº 16, do 17.11.2016
G. P. Popular de Galicia (P):
Dona María Ángeles García Míguez (titular)
Dona Paula Prado del Río (suplente)
G. P. de En Marea (EM):
Dona Paula Quinteiro Araujo (titular)
Don Marcos Cal Ogando (suplente)
G. P. dos Socialistas de Galicia (S):
Dona María Luisa Pierres López (titular)
Dona María Dolores Toja Suárez (suplente)
G. P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona Noa Presas Bergantiños (titular)
Dona Olalla Rodíl Fernández (suplente)
Santiago de Compostela, 19 de abril de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Trenor López, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Diego
Calvo Pouso, Marta Novoa Iglesias, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, Julia
Rodríguez Barreira e Antonio Mouriño Villar,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 Oral
en Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servicios.

Nos últimos meses, segundo os anuncios realizados polo Goberno galego, estase
traballando no desenvolvemento da Estratexia de Infraestrutura Verde de Galicia. Este
instrumento permitirá reforzar a estrutura ecolóxica básica de Galicia mediante a
definición dunha rede de zonas naturais e seminaturais deseñada e xestionada para
protexer a biodiversidade e proporcionar servizos ecosistémicos.
A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio avanzou que un exemplo
do desenvolvemento desta estratexia a escala local e nun ámbito urbano será o deseño
e creación do Sistema de Infraestrutura Verde da Área Metropolitana da Coruña.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte Pregunta oral
en Comisión:
1. En que situación se atopa actualmente o desenvolvemento da Sistema de
Infraestrutura Verde da Área Metropolitana da Coruña?
2. Cales son os seguintes pasos que se darán por parte do Goberno?

Santiago de Compostela,6 de abril de 2.017
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Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Trenor López na data 06/04/2017 10:46:49
Martín Fernández Prado na data 06/04/2017 10:47:09
Jaime Castiñeira Broz na data 06/04/2017 10:47:25
Diego Calvo Pouso na data 06/04/2017 10:47:36
Marta Novoa Iglesias na data 06/04/2017 10:47:54
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 06/04/2017 10:48:21
María Julia Rodriguez Barreira na data 06/04/2017 10:48:46
Antonio Mouriño Villar na data 06/04/2017 10:49:05
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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel Vega Pérez,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante
esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Comisión 8 Pesca e
Marisqueo.

A flota galega de altura e gran altura está composta por 171 buques pesqueiros que
realizan a súa a actividade en caladoiros de diversos océanos en campañas que
adoitan prolongarse durante varios meses.
É necesario seguir traballando da man do sector para que Europa chegue a acordos
con terceiros países, facendo valer os nosos argumentos científicos e prácticos sólidos
para conseguir máis e mellores cotas de pesca e, ademais, que o marco regulatorio
comunitario teña en conta as nosas particularidades e retos aos que nos enfrontamos,
incluso fortalecendo o noso papel dentro das organizacións rexionais do mundo de
organización pesqueira (OROPs).
Nesta liña, e como exemplo da importancia destes marcos regulatorios e da súa
relación con Galicia, sabemos que recentemente, no mes de marzo, tivo lugar un
encontro en Vigo entre axentes de control e vixilancia de cinco organizacións rexionais
de ordenación pesqueira competentes sobre a pesca do atún para participar no
primeiro obradoiro destinado a fomentar o intercambio de información e coñecementos
entre estes membros, de xeito que se poidan establecer sinerxías. Ademais, é unha
boa noticia o feito de que esta xuntanza se teña celebrado nunha cidade galega.
Somos conscientes da importancia que a nosa frota de altura debe ter para seguir
afondando na busca de novas posibilidades de pesca, alén de tentar que a actividade
desenvolvida pola nosa frota teña refrexo en termos de igualdade de condicións de
respecto ambiental, social e económico para as doutros países que faenan nas
mesmas áreas,
Por todo o dito, o Grupo Parlamentario Popular formula a seguinte Pregunta Oral en
Comisión:
Qué xestións se teñen realizado dende a Xunta de Galicia co Goberno central para o
fortalecemento dos acordos pesqueiros con terceiros países e da labor das
Organizacións Rexionais de Pesca (ORPs)?
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Santiago de Compostela, 5 de abril de 2.017
Asinado dixitalmente por:
Carlos Enrique López Crespo na data 05/04/2017 11:26:59
Teresa Egerique Mosquera na data 05/04/2017 11:27:14
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/04/2017 11:27:36
Alberto Pazos Couñago na data 05/04/2017 11:27:46
Marta Rodriguez Arias na data 05/04/2017 11:28:08
María Soraya Salorio Porral na data 05/04/2017 11:29:10
Daniel Vega Pérez na data 05/04/2017 11:29:20
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodriguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada, María Luisa
Pierres López e María Dolores Toja Suárez, deputadas e deputado pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1ª.

A Primeira Conferencia Mundial sobre a Muller e o Deporte desenvolveuse en
1994 en Brighton (GB), da que saíu a Declaración de Brighton e a creación do
Grupo de Traballo Internacional sobre a Muller e o Deporte.

En 1995 incluíuse o deporte no Programa de Acción de Beijing e despois no
documento de seguimento Beijing+5, cinco anos máis tarde.

A Segunda Conferencia Mundial sobre a Muller e o Deporte tivo lugar en 1998
en Windhoek, Namibia. A chamada á Acción de Windhoek pretendía ser máis ca
un simple chamamento á maior participación da muller en actividades e
organizacións deportivas, senón facer do deporte un medio para alcanzar
obxectivos máis vastos en materia de saúde, educación e dereitos humanos, idea
retomada pola Terceira Conferencia Mundial sobre a Muller e o Deporte en 2002
en Montreal, Canadá.

Esta óptica integra o deporte en proxectos de desenvolvemento comunitario, en
campañas de información sobre a saúde e outros temas, así como en campañas
nacionais de promoción da equidade de xénero e dos dereitos humanos.

O Consello Superior de Deportes de España, como órgano reitor para temas
deportivos aprobou o 29.01.2009 o “Manifesto pola igualdade e a participación
da muller no deporte” e o 6 de marzo de 2012 fixo a adopción formal da
declaración de Brighton.

O 13 de abril de 2012 publicouse no DOG a Lei 3/2012, do 2 de abril, de
deportes de Galicia, na que no seu artigo 3 recolle os seus principios reitores que,
entre outros, recolle o dereito de toda a cidadanía a coñecer e practicar deporte
en termos de igualdade e adaptada ás condicións de cada individuo, así como o
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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impulso da participación da muller en todos os ámbitos da actividade deportiva e
a optimización e complementariedade dos recursos públicos existentes e a
concorrencia da participación privada.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O propio informe de impacto de xénero no Proxecto de orzamentos da Xunta de
Galicia para 2017, no programa 441A-Promoción da actividades deportiva,
establece que as actuacións que se financian dentro deste programa de gasto
teñen como obxectivos prioritarios a explotación das funcionalidades do deporte,
a xeneralización e accesibilidade da práctica do deporte e da actividade física
mediante a súa incorporación á vida cotiá da cidadanía; a mellora e dotación de
novas infraestruturas; o apoio aos axentes deportivos na promoción e crecemento
do deporte ou o perfeccionamento nas áreas de docencia, formación e
tecnificación do deporte.

Polo que o obxectivo que se pretende é acadar un deporte máis xusto sen
discriminación, onde os recursos, as oportunidades e os recoñecementos sexan
distribuídos de forma equitativa.

Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Vai o Goberno galego a través dos medios públicos fomentar as actividades
deportivas das mulleres para para se visibilice amplamente o seu papel na área
deportiva?
2ª) Pensa o Goberno galego establecer algún plan para visibilizar as mulleres
galegas que destacan nas distintas disciplinas deportivas co fin de crear referentes
para as rapazas máis novas ou que comezan a súa práctica deportiva?
3ª) Considera o Goberno galego que é preciso empregar os medios de
comunicación públicos, en horario de máxima audiencia, como plataforma de
coñecemento do deporte feminino, así como das mulleres deportistas destacadas
nas distintas disciplinas deportivas?
4ª) Ten previsto o Goberno galego asinar convenios cos medios de comunicación e
clubs privados que teñan algún contrato coa Administración autonómica, co gallo de
que dean información sobre o papel da muller no deporte, emitindo programas
deportivos femininos e informando das mulleres referentes nas distintas disciplinas
deportivas?
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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5ª) Ten previsto o Goberno galego elaborar campañas informativas nos centros
escolares sobre o deporte en xeral, favorecendo a práctica deportiva dos nenos e
das nenas en termos de igualdade e derrubando estereotipos, facendo visible o
papel da muller no deporte?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 31 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/04/2017 11:39:33
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/04/2017 11:39:41
María Luisa Pierres López na data 06/04/2017 11:39:52
María Dolores Toja Suárez na data 06/04/2017 11:39:57
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, 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 na Comisión 7ª.

A entrada do novo ano trouxo entre outras moitas cousas a confirmación
dunha nova praga en forma de couza guatemalteca que ameaza a unha
planta que sen ser orixinaria da península acabou collendo carta de natureza
no pais e o seu froito transcendeu do anecdótico para pasar a formar parte
da da gastronomía galega, librando da fame a xeracións.
Todos vivimos non sen certo dramatismo os sucesos que primeiro nos
anunciaron a presenza da devandita couza, para a continuación escoitar non
sen certa incredulidade a posibilidade de que o cultivo da pataca fose
prohibido e erradicado de amplas zonas do país. Unha vez pasada a
sorpresa inicial e superada a pasividade da Xunta as zonas contaminadas
foron declaradas como zonas infestadas onde non se pode cultivar a pataca
e onde está sementada hai que arrancalas e por suposto o comercio de
patacas que non veñan embolsadas doutras zonas do país ou doutros países.
Dentro deste contexto o xoves día 30 de marzo pola mañá entre os
concellos coruñeses de Pontedeume e Cabanas realizouse o primeiro
control do transporte de patacas que se vén realizando desde a entrada en
vigor da prohibición de mover este produto dentro da zona infestada pola
praga da Tecia solanivora.
Axentes da policía autonómica, acompañados de técnicos da Xunta,
rexistraron uns 40 vehículos (camións, furgóns e coches particulares) e
localizaron unha caixa de 20 quilos de patacas, que foron requisadas e
depositadas no camión estanco disposto pola Consellería do Medio Rural,
para a súa posterior destrución.
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Algo máis tarde, funcionarios autonómicos e efectivos da Garda Civil
realizaron unha inspección similar no municipio lucense de Xermade, onde
non se atoparon tubérculos.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Ante esta situación, os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas:

1ª) Cantos controis se levan establecido para facer seguimento ao posible
traNsporte de patacas dentro dos límites marcados pola lei?
2ª) Cantos kg de pataca se levan incautados nos controis da pataca?

Pazo do Parlamento, 4 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 06/04/2017 11:58:20
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/04/2017 11:58:34
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Á Mesa do Parlamento
Cristina Romero Fernández, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo,
Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira e Sandra
Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
A Deputación de A Coruña ten posto en marcha, pola área de Deporte, unha nova
edición da Campaña de Esquí para este ano 2017.
Na propia páxina web da deputación detallase en que consiste esta campaña:


O obxectivo desta campaña é fomentar o deporte entre os máis novos ao
mesmo tempo que compartan unha aventura turística.



Os beneficiarios desta campaña son os nenos e nenas de entre 10 e 14 anos
residentes en calquera municipio da provincia.



Un total de 500 rapaces e rapazas dos 93 concellos coruñeses participarán
nunha excursión a neve distribuídos en 5 quendas diferentes e gozarán dun
itinerario variado onde asistiran a clases de esquí con monitores especializados,
actividades nocturnas,concursos, festa de benvida e unha entrega final de
diplomas.



As viaxes inclúen o transporte, a estadía de 5 días en Leitariegos (León), as
actividades controladas con monitores, seguro,alugamento de material,
remontes mecánicos e todo o gasto ocasionado polo cursos programados.

Dende o Grupo Parlamentario Popular sorpréndenos que unha Institución de Galicia
como a Deputación de A Coruña non haxa optado por realizar a Campaña de Esquí na
única estación de montaña que temos en Galicia, a Estación de Montaña de Cabeza de
Manzaneda.
A Estación de Montaña de Cabeza de Manzaneda é a Unica estación de esquí de
Galicia, situada na Provincia de Ourense a 1.800 metros de altitude, aberta todo o ano
na que tamén se pode gozar do deporte e do turismo de natureza,que conta cunhas
infraestruturas superiores as de Leitariegos en León.
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Unha Estación de Montaña, a de Manzaneda, perfecta para desfrutar dun esquí
tranquilo para nenos e nenas. Con 19 pistas de esquí alpino,un circuíto de 5 Km. de
esquí de fondo e o maior snowpark da Cordilleira Cantábrica.
Por todo isto os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre que a única Estación de Montaña de
Galicia (a de Cabeza de Manzaneda), non poda optar a ser o destino do Programa de
Esquí da Deputación de A Coruña cando ofrece mellores condicións que Leitariegos en
León?

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
Cristina Isabel Romero Fernández na data 06/04/2017 12:55:45
Maria Antón Vilasánchez na data 06/04/2017 12:55:55
Moisés Blanco Paradelo na data 06/04/2017 12:56:05
María Isabel Novo Fariña na data 06/04/2017 12:56:11
Marta Novoa Iglesias na data 06/04/2017 12:56:18
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 06/04/2017 12:56:29
Sandra Vázquez Dominguez na data 06/04/2017 12:56:36
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, 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 na Comisión 7ª.

O despoboamento no rural galego nos últimos anos está producindo un
desequilibrio territorial moi importante ao concentrarse a poboación na Galicia
costeira e nomeadamente nas cidades, nos seus contornos urbanos e no sistema
urbano intermedio, deixando un amplo territorio en proceso de avellentamento
demográfico e consecuente abandono.

Este despoboamento vese potenciado polo comportamento demográfico cun
crecemento vexetativo negativo, xunto a unha clara asimetría de servizos que
provoca condicións de vida con claro agravio comparativo respecto dos que
viven no ámbito urbano, factores aos que se lle suma unha baixa xeración de
emprego que expulsa ás persoas máis novas.

Poñer en marcha políticas transversais que teñan como obxectivo superar as eivas
e pexas que lastran o desenvolvemento dos sectores produtivos ligados ao mundo
rural, e que alicercen unhas condicións de vida que favorezan o crecemento
socioeconómico e cultural no rural é un obxectivo a acadar para Galicia.

Recentemente tivemos coñecemento da elaboración dun plan específico por parte
da Xunta de Galicia para fixar poboación no rural dotado con 230 millóns de
euros procedentes de fondos europeos a través de 23 medidas encardinadas en
seis grandes eixes.

Por todas estas razóns e debido á importancia do orzamento disposto e do
obxectivo que se propón, os deputados que asinan preguntan:

1ª) Que actuacións vai poñer en marcha o Goberno galego cos 72 millóns de
euros procedentes dos fondos europeos para cohesión territorial, con
especificación da cantidade anual investida por medida e por ano ata o 2020?
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2ª) Que actuacións vai poñer en marcha o Goberno galego cos 10,3 millóns de
euros procedentes dos fondos fondos europeos para innovación e a formación,
con especificación da cantidade anual investida por medida e por ano ata o 2020?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

3ª) Que actuacións vai poñer en marcha o Goberno galego cos 35,5 millóns de
euros procedentes dos fondos europeos para a agricultura sustentable, con
especificación da cantidade anual investida por medida e por ano ata o 2020?

4ª) Que actuacións vai poñer en marcha o Goberno galego cos 41 millóns de
euros procedentes dos fondos europeos para a mellora da competitividade, con
especificación da cantidade anual investida por medida e por ano ata o 2020?

5ª) Que actuacións vai poñer en marcha o Goberno galego cos 7 millóns de
euros procedentes dos fondos para o impulso da cooperación, con especificación
da cantidade anual investida por medida e por ano ata o 2020?

6ª) Que actuacións vai poñer en marcha o Goberno galego cos 65 millóns de
euros procedentes dos fondos para a remuda xeracional, con especificación da
cantidade anual investida por medida e por ano ata o 2020?

Pazo do Parlamento, 31 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/04/2017 13:06:18
José Antonio Quiroga Díaz na data 06/04/2017 13:06:24
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Á Mesa do Parlamento
Marian García Míguez, Paula Prado del Río, Encarnación Amigo Díaz, Aurelio Nuñez
Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio
Porral e Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa
resposta Oral en Comisión 5ª Sanidade, Política Social e Emprego.
O 20 de novembro de 2014 constituíse a Comisión asesora de publicidade non sexista
no marco do Observatorio galego da violencia de xénero. Deuse así cumprimento ao
Decreto 57/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que se desenvolve a Lei 11/2007, do 27
de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero no
relativo aos órganos consultivos e de participación.
Esta Comisión Asesora creouse coa finalidade de eliminar o sexismo nas mensaxes
publicitarias e incorporar nas actividades das entidades, asociacións e axentes
publicitarios accións positivas que cooperen á devandita erradicación.
A Comisión, que depende do Observatorio Galego da Violencia de Xénero, tamén
atende as peticións de asesoramento que se remitan, facilitando criterios e alternativas
co fin de evitar o sexismo na publicidade; serve de vía para canalizar e orientar as
queixas que se reciban sobre publicidade sexista, de acordo co establecido na Lei
34/1988, do 11 de novembro, xeral de publicidade, e difunde a información obtida co fin
de fomentar o rexeitamento.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Pregunta
Oral en Comisión:
Cal é o balance dos traballos levados a cabo da Comisión Asesora de Publicidade Non
sexista, dende a súa posta en marcha en novembro de 2014 ?.
Santiago de Compostela, 6 de abril de 2.017

Asinado dixitalmente por:
María Ángeles Garcia Míguez na data 06/04/2017 13:38:54
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Paula Prado Del Río na data 06/04/2017 13:39:16
María Encarnación Amigo Díaz na data 06/04/2017 13:39:36
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 06/04/2017 13:39:43
Marta Rodriguez Arias na data 06/04/2017 13:39:50
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 06/04/2017 13:40:21
María Soraya Salorio Porral na data 06/04/2017 13:40:54
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 06/04/2017 13:41:04
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Á Mesa do Parlamento
Marian García Míguez, Paula Prado del Río, Encarnación Amigo Díaz, Marta Rodríguez
Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Aurelio Nuñez Centeno, Soraya Salorio Porral
e Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en
Comisión 5ª Sanidade, Política Social e Emprego.
A Xunta de Galicia, participa no proxecto “DRAW THE LINE“: Formación e
empoderamento de mulleres inmigrantes para previr a violencia sexual e o acoso.
Trátase dun proxecto financiado pola Comisión Europea no marco do Programa
Daphne III, que apoia dende 1997 proxectos dirixidos a combater e previr a violencia
contra as mulleres, nenos, nenas e mocidade.
Con esta iniciativa preténdese marcar un cambio a través do empoderamento de
mulleres inmigrantes que fixeron de Europa o seu novo fogar. Este obxectivo
acadarase a través de accións de información e formación que permitan a esas
mulleres ter a mesma responsabilidade sobre a súa vida que calquera outra muller
europea na salvagarda do seu honor e a súa liberdade.
O proxecto está sendo executado por organizacións asociadas en seis países
europeos: Austria, Bulgaria, España, Polonia, Reino Unido e Grecia. Entre as súas
actuacións inclúe accións de sensibilización, capacitación e formación dentro das
diversas comunidades de inmigrantes. Trátase tamén de apoiar a estas mulleres para
que se erixan nas súas propias defensoras e formalas para que se convertan en líderes
na súa comunidade, de xeito que creemos un programa sostible que faga fronte ás
necesidades das mulleres inmigrantes que viven nun contexto europeo.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Pregunta
Oral en Comisión:
Como se está a desenvolver en Galicia o PROXECTO DRAW THE LINE (DEBUXA
UNHA LIÑA) dirixido a mulleres inmigrantes dentro da INICIATIVA COMUNITARIA
DAPHNE III?
Santiago de Compostela, 6 de abril de 2.017
Asinado dixitalmente por:
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María Ángeles Garcia Míguez na data 06/04/2017 13:45:22
Paula Prado Del Río na data 06/04/2017 13:45:49
María Encarnación Amigo Díaz na data 06/04/2017 13:46:10
Marta Rodriguez Arias na data 06/04/2017 13:46:24
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 06/04/2017 13:46:46
María Soraya Salorio Porral na data 06/04/2017 13:47:10
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 06/04/2017 13:47:30
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 06/04/2017 13:47:38
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Á Mesa do Parlamento
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de Galicia

María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8ª

O acordo sobre as condicións de exercicio da actividade da frota española e
portuguesa nas augas de ambos países entre o Reino de España e a República
Portuguesa, supón unha importante desvantaxe competitiva para a frota española,
e así o vén manifestando o sector.

Por un lado, en canto a que a frota portuguesa pode traballar nas fins de semana,
mentres que a galega permanece amarrada. Pero por outro lado, tampouco ambas
frotas compiten nas mesmas condicións técnicas. Así, por exemplo, as
embarcacións lusas poden utilizar o denominado “tren de bolos” complementario
ao arrastre, pero os arrastreiros galegos teñen unhas condicións restritivas para o
seu emprego.

E isto é así, aínda que os espazos de traballo e mercados son os mesmos.

En decembro vencerá o acordo entre ambos países en vigor. Polo tanto, fanse
precisas reunións co sector, nas que os afectados poidan indicar e establecer os
aspectos que, ao seu criterio, deben ser tidos en consideración para ser obxecto
de revisión na elaboración do novo convenio.

Por todo isto, a deputada e o deputado que asinan preguntan:

1ª) Ten coñecemento o Goberno galego do punto no que están as negociacións
entre o Goberno de España e o de Portugal para a renovación do novo convenio
de pesca entre ambos países?

2ª) Cales foron os avances, de existir, das últimas xuntanzas realizadas do
Comité Luso Español de Pesquerías (COLEP)?
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3ª) Ten realizado o Goberno galego algunha xuntanza co sector?

4ª) Trasladoulle o Goberno galego ao Goberno de España de maneira
contundente as propostas realizadas polo sector en Galicia?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017
Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 06/04/2017 14:12:05
Julio Torrado Quintela na data 06/04/2017 14:12:17
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Ana Belén Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará
Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa aos
orzamentos xerais do Estado para 2017.

O proxecto de orzamentos do Estado supón un agravio e unha
discriminación sen precedentes a Galiza que perde 442 millóns de euros en
investimentos. O descenso do investimento territorializado en Galiza é o segundo
máis intenso de todo o Estado termos absolutos, e o terceiro máis intenso en
termos relativos.
Nunca no presente século se producirá un descenso tan intenso do
investimento en Galiza, tanto en termos absolutos, cun descenso de 442,65
millóns de euros, como en termos relativos, cun descenso do 33%. É dicir, o
investimento en Galiza redúcese nun terzo nun só ano. Por primeira vez en
catorce anos, o investimento en Galiza é inferior aos mil millóns de euros.
Estes orzamentos son inasumíbeis como galegas e galegas e hipotecan o
noso futuro. Hai importantes proxectos que dependen do goberno central e que
non teñen o impulso necesario, non só en materia de infraestruturas e
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

modernización do ferrocarril, senón no medio ambiente, na rexeneración integral
das rías ou a creación de emprego.
En termos xerais, os orzamentos do Estado son restritivos e consolidan os
recortes. De feito, os recursos para a sanidade, educación e servizos sociais están
aínda moi por debaixo dos niveis anteriores á crise. Baixa un 6,6% o gasto en
desemprego co argumento de que aumenta o emprego, esquecendo a realidade da
emigración, da precariedade e o feito de ter a miles de parados e paradas que xa
non perciben a prestación.
Son uns orzamentos totalmente incríbeis en termos recaudatorios posto
que prevén uns ingresos de 200.963 millóns de euros, máis que en 2007 antes da
crise. E iso pese a que admite que vai caer o consumo público e privado. Fían o
crecemento as exportacións e a subida de prezos.
A débeda pública ten un peso importante: o 9% do gasto vai para pagar
intereses da débeda pública, 32.171 millóns de euros. Grazas á excelente xestión
do PP a débeda pasou de ser o equivalente ao 35% do PIB en 2008 ao 99% do
PIB en 2017.
Entre as prioridades do PP: aumenta o gasto militar, -hai que facerlle caso
a Trump a aportar máis a OTAN-, e o gasto na Casa Real. Estamos convencidas
que a maioría dos galegos e as galegas pensan que hai mellor destino para os seus
impostos.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Polo dito formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
comisión:
Que ten previsto facer a Xunta para frear o recortazo a Galiza que
representan os orzamentos do Estado de Mariano Rajoy?

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 06/04/2017 16:18:05

Noa Presas Bergantiños na data 06/04/2017 16:18:10

Olalla Rodil Fernández na data 06/04/2017 16:18:15
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

María Montserrat Prado Cores na data 06/04/2017 16:18:18

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/04/2017 16:18:22

Xosé Luis Bará Torres na data 06/04/2017 16:18:23
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Luis Manuel Alvarez Martínez, 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 Comisión
5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e
atención ás persoas en situación de dependencia, que recoñece o dereito á
promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas dependentes,
mediante a creación dun Sistema para a Autonomía e Atención á
Dependencia SAAD. A partir desta lei, incluíuse o ciclo de Atención a
Persoas en Situación de Dependencia (TAPSD) nos institutos de FP Medio,
para que formasen e preparasen a futuros coidadores e coidadoras.
A día de hoxe, estes e estas profesionais formadas e os/as futuros/as
coidadores/as, non poden exercer a súa profesión: non se poden incluír nas
listas de contratación da Administración pública, non son recoñecidos os
seus méritos para puntuación, por non falar do intrusismo laboral.
A través do Real decreto 15/2010 de Galicia, do 4 de febreiro, polo que se
regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e
do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á
dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual
de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos
competentes, tamén se desenvolve o contido curricular deste Ciclo Medio
de Formación Profesional e establécense funcións e tarefas do TAPSD.
Como, por exemplo, a Asistencia Persoal, que en Galicia atópase regulada
na Orde do 2 de xaneiro de 2012 publicada no DOG pola cal se desenvolve
o Real decreto 15/2010, e a cal se modificou posteriormente por medio da
Orde do 19 de abril de 2013, tamén publicada no DOG, e no Decreto
226/2012, do 18 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo
formativo de grao medio correspondente ao título de técnico/a en Atención
a Persoas en Situación de Dependencia. Artigo 6. Relación de
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cualificacións e unidades de competencia do Catálogo nacional de
cualificacións profesionais.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

As Técnicas/os de Atención a Persoas Dependentes (TAPSD) son o
resultado de 2000 horas de formación académica, das cales 410 horas son
formación en centros de traballo, pero ao acudir ao mercado laboral estes e
estas profesionais acceden a contratos de "xerocultor/a" ou "coidador/a" e
mesmo de "peón non cualificado" por falla dun convenio sectorial
específico e por lagoas lexislativas. A estes e estas profesionais resultoulles
imposible anotarse nas listas de interinidade da Xunta de Galicia, non
atoparon a opción de indicar a súa titulación, e esta non lles serviu para
puntuar como formación adxacente para outras categorías profesionais.
É dicir, é un título que existe academicamente pero que laboralmente non
está recoñecido, non se rexistra no SEPE, nin no SPEG, por falta de
codificación específica a pesar do que poida parecer ao ver o rexistro de
certos convenios colectivos laborais.
No exercicio do seu traballo os convenios colectivos aos que se pode
acoller o/a TAPSD a falla dun propio que recoñezo a súa figura, a súa
titulación e as súas funcións e aptitudes profesionais, son o XIV Convenio
Colectivo xeneral de centros e servizos de atención a persoas con
discapacidade, ou ben o VI Convenio Colectivo marco estatal de servizos
de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da
autonomía persoal, publicado na Resolución do 25 de abril de 2012, da
Dirección Xeral de Emprego, ou ben no Convenio Colectivo do sector de
residencias privadas da terceira idade da Comunidade Autónoma de
Galicia.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. A través de que categoría profesional poden acceder a un posto de
traballo na Administración pública galega, os/as Técnicos/as de
Atención a Persoas en Situación de Dependencia (TAPSD)?
2. Coñece o Goberno galego a problemática laboral das Técnicas/os de
Atención a Persoas en Situación de Dependencia (TAPSD)?
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3. En caso afirmativo, que medidas ten previsto poñer en marcha para
garantir, na medida do posible, o recoñecemento na Administración
pública desta titulación?
4. Ten previsto a Xunta de Galicia recoñecer para o acceso á función
pública galega, os méritos profesionais alcanzados no exercicio das
súas funcións como Técnicas/os de Atención a Persoas en Situación
de Dependencia?
5. Como prevé o Goberno galego impulsar o aceso ao mercado laboral
das Técnicas/os de Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(TAPSD)?

Pazo do Parlamento, 5 de abril de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Juan Manuel Díaz Villoslada
Luis Manuel Alvarez Martínez
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 06/04/2017 17:32:06
Julio Torrado Quintela na data 06/04/2017 17:32:11
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/04/2017 17:32:18
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 06/04/2017 17:32:23
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Luis Manuel Alvarez
Martínez, Concepción Burgo López e Juan Manuel Díaz Villoslada,
deputadas 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 Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
A escola inclusiva é un modo de concibir a educación e a función social do
centro escolar, para adecuar e mellorar a resposta educativa á diversidade,
recoñecéndoa e non asimilándoa. De tal forma que todo o alumnado ten o
mesmo dereito a acceder a un currículo culturalmente valorado, compartido
cos/coas compañeiros/compañeiras da mesma idade, opoñéndose a
calquera forma de segregación.
Deste xeito, unha escola para todos e para todas é unha escola onde todos e
todas teñen cabida indistintamente das súas características, dificultades e
ritmos no seu proceso de aprendizaxe, partindo da premisa de que calquera
alumno/alumna é educable nunha contorna ordinaria, respondendo non só
ás necesidades educativas dalgúns alumnos/as, senón ás de todos os/as
alumnos/as, sen discriminación de ningún tipo.
A escola debe ser un motor para crear comunidade, facilitando autonomía e
interdependencia ao alumnado, mediante estratexias innovadoras que
permitan o traballo educativo con todos e para todos nas aulas ordinarias.
Deben pois desenvolverse redes de apoio comunitarias que colaboren co
profesorado.
Varios son os factores que inflúen e condicionan o proceso de inclusión do
alumnado con discapacidade nas sesións de Educación Física. Estes
condicionantes pódense agrupar en cinco grandes categorías: escaseza de
recursos económicos, accesibilidade, descoñecemento da poboación con
discapacidade, condicionantes dos propios alumnos que presentan NEE e a
infravaloración da área de Educación Física.
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Ademais, a carencia de formación do profesorado neste ámbito pode
inducir a temores diversos como provocar lesións e ás consecuencias legais
que isto poida comportar.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Neste sentido é conveniente contar dunha maneira global cos/coas
fisioterapeutas, cuxa función non debe quedar reducida a realizar un
traballo individualizado no centro, senón a establecer unha colaboración co
profesorado de Educación Física.
Outra deficiencia detectada nos centros é a ausencia de especialista en
Actividade Física Adaptada nos equipos de asesoramento psicopedagóxico
ou equipos multiprofesionais.
Coa presenza regular dun especialista neste ámbito, a actitude inclusiva
dos/das docentes veríase reforzada e, por tanto, aumentaría tanto a calidade
docente como a seguridade do educador e educadora.
Este conxunto de condicionantes conforman unha realidade que pode
dificultar significativamente a inclusión efectiva e, polo tanto, a
participación activa do alumnado con necesidades educativas especiais nas
sesións de Educación Física. Consecuentemente é necesario que se adopten
medidas concretas para fomentar o deporte base e a práctica deportiva entre
as persoas con discapacidades e tamén para atender a todo o alumnado.
Requírense especialmente medidas de tipo organizativo e curricular,
axudando desta forma ao desenvolvemento profesional e a innovación
educativa, dado que a asunción da diversidade na sesión de Educación
Física, é un labor conxunto, na que todos os membros da comunidade
escolar deben estar implicados.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten previsto poñer en marcha a Xunta de Galicia durante esta
lexislatura, medidas para fomentar de maneira especial a materia de
Educación Física no alumnado con discapacidade?
2. En caso afirmativo, en que consisten ditas medidas e cal é o
cronograma de posta en marcha do mesmo?
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3. Existe algún tipo de colaboración entre os e as fisioterapeutas do
Sergas, e o profesorado de Educación Física de cara a favorecer a
práctica da materia de Educación Física por parte das persoas con
discapacidade?
4. Que iniciativas ten posto en marcha o Goberno galego durante os
derradeiros catro anos para a formación do profesorado de Educación
Física para mellorar as súas prácticas e metodoloxía con alumnos/as
con distintas discapacidades?
5. Cal é o número de profesores e profesoras de apoio nos centros
educativos públicos da nosa Comunidade Autónoma, para fomentar
que se reforcen as sesións de Educación Física nas que hai alumnos/as
con discapacidade?

Pazo do Parlamento, 5 de abril de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Luis Manuel Alvarez Martínez
Concepción Burgo López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 06/04/2017 17:42:27
Julio Torrado Quintela na data 06/04/2017 17:42:33
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 06/04/2017 17:42:39
Maria de la Concepción Burgo López na data 06/04/2017 17:42:44
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/04/2017 17:42:49

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

27152

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento
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Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Luis Manuel Alvarez
Martínez, Concepción Burgo López e Juan Manuel Díaz Villoslada,
deputadas 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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A escola inclusiva é un modo de concibir a educación e a función social do
centro escolar, para adecuar e mellorar a resposta educativa á diversidade,
recoñecéndoa e non asimilándoa. De tal forma que todo o alumnado ten o
mesmo dereito a acceder a un currículo culturalmente valorado, compartido
cos/coas compañeiros/compañeiras da mesma idade, opoñéndose a
calquera forma de segregación.
Deste xeito, unha escola para todos e para todas é unha escola onde todos e
todas teñen cabida indistintamente das súas características, dificultades e
ritmos no seu proceso de aprendizaxe, partindo da premisa de que calquera
alumno/alumna é educable nunha contorna ordinaria, respondendo non só
ás necesidades educativas dalgúns alumnos/as, senón ás de todos os/as
alumnos/as, sen discriminación de ningún tipo.
A escola debe ser un motor para crear comunidade, facilitando autonomía e
interdependencia ao alumnado, mediante estratexias innovadoras que
permitan o traballo educativo con todos e para todos nas aulas ordinarias.
Deben pois desenvolverse redes de apoio comunitarias que colaboren co
profesorado.
Varios son os factores que inflúen e condicionan o proceso de inclusión do
alumnado con discapacidade nas sesións de Educación Física. Estes
condicionantes pódense agrupar en cinco grandes categorías: escaseza de
recursos económicos, accesibilidade, descoñecemento da poboación con
discapacidade, condicionantes dos propios alumnos que presentan NEE e a
infravaloración da área de Educación Física.
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Ademais, a carencia de formación do profesorado neste ámbito pode
inducir a temores diversos como provocar lesións e ás consecuencias legais
que isto poida comportar.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Neste sentido é conveniente contar dunha maneira global cos/coas
fisioterapeutas, cuxa función non debe quedar reducida a realizar un
traballo individualizado no centro, senón a establecer unha colaboración co
profesorado de Educación Física.
Outra deficiencia detectada nos centros é a ausencia de especialista en
Actividade Física Adaptada nos equipos de asesoramento psicopedagóxico
ou equipos multiprofesionais.
Coa presenza regular dun especialista neste ámbito, a actitude inclusiva
dos/das docentes veríase reforzada e, por tanto, aumentaría tanto a calidade
docente como a seguridade do educador e educadora.
Este conxunto de condicionantes conforman unha realidade que pode
dificultar significativamente a inclusión efectiva e, polo tanto, a
participación activa do alumnado con necesidades educativas especiais nas
sesións de Educación Física. Consecuentemente é necesario que se adopten
medidas concretas para fomentar o deporte base e a práctica deportiva entre
as persoas con discapacidades e tamén para atender a todo o alumnado.
Requírense especialmente medidas de tipo organizativo e curricular,
axudando desta forma ao desenvolvemento profesional e a innovación
educativa, dado que a asunción da diversidade na sesión de Educación
Física, é un labor conxunto, na que todos os membros da comunidade
escolar deben estar implicados.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten previsto poñer en marcha a Xunta de Galicia durante esta
lexislatura, medidas para fomentar de maneira especial a materia de
Educación Física no alumnado con discapacidade?
2. En caso afirmativo, en que consisten ditas medidas e cal é o
cronograma de posta en marcha do mesmo?
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3. Existe algún tipo de colaboración entre os e as fisioterapeutas do
Sergas, e o profesorado de Educación Física de cara a favorecer a
práctica da materia de Educación Física por parte das persoas con
discapacidade?
4. Que iniciativas ten posto en marcha o Goberno galego durante os
derradeiros catro anos para a formación do profesorado de Educación
Física para mellorar as súas prácticas e metodoloxía con alumnos/as
con distintas discapacidades?
5. Cal é o número de profesores e profesoras de apoio nos centros
educativos públicos da nosa Comunidade Autónoma, para fomentar
que se reforcen as sesións de Educación Física nas que hai alumnos/as
con discapacidade?

Pazo do Parlamento, 5 de abril de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Luis Manuel Alvarez Martínez
Concepción Burgo López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 06/04/2017 17:42:59
Julio Torrado Quintela na data 06/04/2017 17:43:05
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 06/04/2017 17:43:10
Maria de la Concepción Burgo López na data 06/04/2017 17:43:15
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/04/2017 17:43:20
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María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado,
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8ª.

A política pesqueira común baséase en tres principios básicos: recoñecemento
dos dereitos históricos de pesca nas augas comunitarias, o criterio de
conservación dos recursos mariños e do principio de estabilidade relativo. Os
totais admisibles de capturas (TAC) son límites de captura que establecido para a
maioría das poboacións de peixes de interese comercial.

A Comisión está preparando propostas baseándose nas opinións de científicos
dos órganos consultivos, como o CIEM e do CCTEP sobre a situación das
poboacións. Os TAC para a maioría das accións son definidas por ano polo
Consello de Ministros de Pesca (cada dous anos de poboacións de profundidade).
Os TAC son compartidos entre os países da UE como cotas nacionais de
aplicación do principio de estabilidade relativa.

A entrada na Unión Europea, do Reino Unido, Dinamarca e Irlanda
condicionaron a política de pesca e, sobre todo, a posta en común das
posibilidades pesca.

O principio de estabilidade relativa foi entón xustificado polas necesidades tres
rexións especiais altamente dependentes da pesca: Escocia, Grenlandia e a costa
de Irlanda.

Cando sexa firme o abandono do Reino Unido da Unión Europea só quedará
unha das tres rexións, xa que a Grenlandia deixou a Unión Europea en 1982. O
abandono da Unión Europea polo Reino Unido pode ser unha oportunidade de
adaptar a política de pesca a unha realidade moi diferente que tiña en 1983. A
xestión pesqueira mudouse cara a un enfoque ecosistémico que non había naquel
momento, e as dependencias de pesca tamén cambiaron considerablemente.
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A obriga de desembarcar todas as capturas tamén afectará ao sistema de cotas
como está a traballar ata agora, e a revisión do principio de estabilidade relativa
é necesaria.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A retirada do Reino Unido, un dos países que máis se ten beneficiado do sistema
de asignación de posibilidades de pesca co principio de estabilidade relativa
podería ser a oportunidade de revisar este punto de vista e modificar o sistema de
xestión por TAC e cotas, tendo en conta as novas dependencias socieconómicas
da pesca en todos os países e o seu impacto sobre esta sistema obrigatorio de
desembarcar toda a pesca.

Por todo iso a deputada e o deputado que asinan preguntan:

1ª) Ten realizado o Goberno galego algunha xestión perante o Goberno de
España para solicitarlle que demande ante a Unión Europea que, nos axustes
efectuados cando o Reino Unido abandone efectivamente a Unión Europea,
inclúa modificar o principio de estabilidade relativa na política pesqueira común
de xeito que teñan en conta a especial dependencia da pesca dos diferentes países
que existen na actualidade, outros principios como a diferente produtividade e a
imposición de que non haxa descartes nos totais admisibles de captura e cotas?

2ª) Ten realizado o Goberno Galego algunha xestión co Goberno de España para
solicitarlle que demande ante a Unión Europea maior flexibilidade en relación co
problema que supón a prohibición dos descartes, así como especies de
estrangulamento?

3ª) Ten realizado o Goberno Galego algunha xestión co Goberno de España para
solicitarlle que demande ante a Unión Europea a firma dun acordo pesqueiro
entre UE e Reino Unido?

4ª) Ten realizado o Goberno galego algunha xestión co Goberno de España para
solicitarlle que demande ante a Unión Europea que nos TACs se teñan en
consideración criterios ecosistémicos?
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Pazo do Parlamento, 4 de abril de 2017
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 06/04/2017 17:38:52
Julio Torrado Quintela na data 06/04/2017 17:39:08
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Abel Losada Alvarez, José Manuel Pérez Seco e Juan Manuel Díaz
Villoslada, 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 Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo.
Para as e os socialistas galegos, o novo decreto polo que se regula o
réxime de contratación de persoal investigador laboral da Administración
da Comunidade Autónoma de Galicia, manexado pola Xunta de Galicia,
segue sen resolver un problema fundamental nun sistema de investigación,
como é a estabilidade das e dos investigadores.
Os contratos son por un máximo de cinco anos e asociados a un proxecto
específico de investigación. Déixase aberta a porta ás renovacións, pero
condicionadas sempre a que o proxecto de investigación teña unha
duración maior, ou a que se concedan prórrogas.
Trátase polo tanto de evitar, con este decreto que as e os traballadores
xeren dereitos de continuidade. É imprescindible sinalar que a
inestabilidade dos contratos é incompatible coa realización de proxectos de
investigación relevantes; e incluso, en moitos casos, cos requisitos legais
das convocatorias públicas de axudas á investigación que son a fonte
principal de financiamento dos proxectos.
Non estamos en contra da avaliación da carreira investigadora das e dos
nosos investigadores, pero non podemos aceptar un trato discriminatorio
fronte ao conxunto das e dos traballadores públicos. Un sistema público de
investigación non soporta que unha vez que se acredita convenientemente a
capacidade, as e os investigadores estean pendentes de avaliacións
continuas, especialmente por que o seguimento dos contratos e proxectos
de investigación, é un proceso que se realiza por parte dos organismos que
conceden o financiamento (en moitos casos organismos públicos).
É imprescindible de cara a elaboración de este decreto que unha vez
avaliada a solvencia académica, profesional, técnica e científica do persoal
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investigador público, se regulen as prazas e os requisitos de acceso como o
resto dos traballadores públicos.
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Estamos falando de investigadores que obteñen os recursos económicos
necesarios para o desenvolvemento dos seus proxectos e que formando
persoas mozas licenciadas e doutores; con todo, segue sen ofrecerse unha
vía axeitada de estabilización.
Falamos de profesionais coas características adecuadas ao previsto na Lei
da ciencia, doutores con experiencia en investigación científica que se
incorporaron nunha convocatoria pública e que superaron o período de
incorporación demostrando a súa capacidade en avaliacións realizadas de
acordo con criterios profesionais e regulados por esa mesma lei.
Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera posible o Goberno galego consolidar un sistema de
investigación de calidade sen a participación activa das e dos
investigadores no deseño do mesmo?
2. Considera que na elaboración do decreto polo que se regula o réxime de
contratación de persoal investigador laboral da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia estanse tendo en conta as opinións das e
dos investigadores afectados?
3. Téñense producido contactos cos diferentes colectivos de investigadores
afectados?
4. Cales teñen sido os resultados destas reunións?
5. En que se basea o Goberno galego para considerar necesario discriminar
negativamente ás e aos investigadores privándolles da posibilidade de ter
estabilidade laboral?
6. Que medidas vai tomar o Goberno galego para compensar a falta de
atractivo da profesión de investigador como consecuencia desa
discriminación?
7. Considera que o proxecto de decreto permite garantir a continuidade das
carreiras profesionais das e dos investigadores xa avaliados?
8. Considera que o proxecto de decreto permite garantir que as e os
investigadores do sistema galego podan desenvolver e consolidar proxectos
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e equipos de investigación, coa incorporación de novas e novos estudantes
pre-doutorais e doutorais?
9. Que medidas vai tomar o Goberno galego para compensar a perda de
competitividade das e dos investigadores galegos ao non poder concorrer a
un gran número de convocatorias por la temporalidade dos seus contratos?
Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2017
Asdo.: Abel Losada Alvarez
José Manuel Pérez Seco
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/04/2017 17:51:51
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/04/2017 17:52:01
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/04/2017 17:52:06
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Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O Ministerio Fiscal, órgano de relevancia constitucional e con personalidade
xurídica propia, responde exclusivamente a criterios de legalidade,
obxectividade, imparcialidade e independencia, polo que se deben evitar
inxerencias no seu traballo. Ningún goberno debería pretender tutelalo
dirixindo as súas investigacións e o senso do seu proceder.
Esta é a teoría, mais, por desgraza, a práctica é outra ben diferente: o actual
ministro de Xustiza, Rafael Catalá, leva xa tres fiscais xerais do Estado (un
por ano) ata que atopou a “correa de transmisión” perfecta que buscara sen
éxito ao longo destes anos; tanto é así, que recentemente ten relevado a 35
titulares de órganos clave do ministerio público, algúns tan sensibles como as
xefaturas da Fiscalía Anticorrupción ou da Audiencia Nacional.
Ao anterior hai que unir que o artigo 324 da Lei de axuizamento criminal
establece que as dilixencias de instrución se practicarán durante o prazo
máximo de 6 meses dende a data do auto de incoación do sumario ou das
dilixencias previas -18 meses se fose complexa e que podería ser prorrogada
por igual ou inferior prazo-, o que vai ter un efecto adverso para conquerir
clarexar os feitos delitivos e aos seus responsables. Como advirte a propia
asociación “Unión Progresista de Fiscais”, a lei (...) determinará a
impunidade dunha boa parte deles como consecuencia do establecemento
dun prazo taxado de instrución. Porque o certo é que se corre o risco de que
este artigo provoque de facto unha amnistía para as tramas de corrupción nos
xulgados.
A maiores, o Goberno esquece a insuficiencia de medios persoais e materiais
dos xulgados en xeral e da Fiscalía en particular. E isto pode provocar unha
amnistía para as tramas de corrupción e a impunidade dos responsables. O
propio Goberno galego debería esixirlle ao Goberno do Estado o incremento
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efectivo dos medios materiais e humanos dos que dispón o Ministerio Fiscal,
moi especialmente os da Fiscalía contra a Corrupción e a Criminalidade
Organizada, e, de paso, cumprir o propio Decreto 124/2014, do 11 de
setembro, en canto ao número de oficinas e á ratio ideal por Fiscalía.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal é a opinión do Goberno galego sobre o relevo polo Fiscal Xeral do
Estado de 35 titulares de órganos clave do Ministerio Fiscal, como as
xefaturas da Fiscalía Anticorrupción ou da Audiencia Nacional?
2. Coincide o Goberno galego coas declaracións da asociación “Unión
Progresista de Fiscais”, relativas a que o artigo 324 da Lei de
axuizamento criminal vai provocar de facto unha amnistía para as
tramas de corrupción nos xulgados?
3. Vaille esixir o Goberno galego ao Goberno do Estado o incremento
efectivo dos medios materiais e humanos dos que dispón o Ministerio
Fiscal, moi especialmente os da Fiscalía contra a Corrupción e a
Criminalidade Organizada?
4. Estase a cumprir en Galicia o Decreto 124/2014, do 11 de setembro?

Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/04/2017 18:04:22
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/04/2017 18:04:27
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/04/2017 18:04:33
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José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, 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 na Comisión 7ª.

Co motivo da entrada de España na Unión Europea en 1986 iniciouse unha etapa
para o rural galego marcada polas directrices que emanan desde Bruxelas e que
dalgunha maneira marcan diversos aspectos produtivos.

A gandaría en xeral e o sector lácteo en particular viuse sacudida polas
directrices europeas que marcaron o camiño a seguir e o grado de especialización
do sector. O mesmo pasou con outro tipo de cabanas gandeiras como o porcino,
ovino, caprino, cabalar . . . etc.

O marco legal e as características produtivas quedaron baixo os parámetros
europeos non só na gandaría, senón tamén para tódolos aspectos da agricultura
(viño, patacas, froiteiras, horta ... etc), silvicultura e medioambiente entre outros.

As ditas directrices pasaron a marcar os parámetros de produción, produtividade
e mercado que provocaron unha auténtica reestruturación do sector primario
galego e de todo o rural en xeral.

En contraprestación Galicia conta con importantes achegas económicas para
adaptar, modernizar e viabilizar o sector primario galego.

O 29 de marzo deste ano, o Reino Unido, convértese no primeiro Estado na
historia da Unión Europea que inicia os trámites para abandonar a organización,
invocando o artigo 50 do Tratado de Lisboa.

Ábrese un proceso negociador entre a Unión Europea e o Reino Unido que vai
ser longo, complexo e intenso. Aínda que a negociación será bilateral entre a
Unión Europea e o Reino Unido, todos os países están desenvolvendo estratexias
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que minimicen os impactos da saída do Reino Unido, impactos que todo parece
indicar que serán negativos para o sector primario galego e para o rural en xeral.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

A Política Agrícola Común (PAC) entre outros cambios podería sufrir unha
mingua de aproximadamente 3.600 millóns de euros como consecuencia do
Brexit que fará que o orzamento comunitario global se reduza en 9.300 millóns
de euros.

Por iso, os deputados que asinan preguntan:

1ª) Ten avaliado o Goberno galego o impacto no sector primario galego que vai
provocar a saída do Reino Unido da Unión Europea, nomeadamente o
mantemento da Política Agrícola Común?

2ª) Está a Xunta de Galicia facendo xestións co Goberno de España de cara á
negociación coa Unión Europea para o mantemento da PAC?

3ª) Que xestións e posicións está a defender o Goberno galego para minorar o
impacto do Brexit?

Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2017
Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 06/04/2017 18:03:36
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/04/2017 18:03:46
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, 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 na Comisión 7ª.

Desde finais do século pasado o sector vitivinícola galego ten experimentado unha
evolución positiva tanto desde a perspectiva cuantitativa como nomeadamente
cualitativa, ata situar os nosos caldos nas mellores mesas e mercados do mundo.

Neste percorrido na procura da calidade dos nosos viños ten moito que ver a
implicación de viticultores, adegueiros e os consellos reguladores das denominacións de
orixe que ao fin e ao cabo son actores principais na revitalización deste cultivo.

As producións máis senlleiras repartidas entre centos de adegas, céntranse arredor das
cinco denominacións de orixe existentes en Galicia: Monterrei, Rias Baixas, Ribeira
Sacra, Ribeiro e Valdeorras.

Cada unha destas denominacións teñen as súas particularidades climáticas e
edafolóxicas que lle confiren aos seus viños aspectos claramente diferenciadores e con
personalidade propia, convertendo así a diferenza nunha virtude á hora de buscarlle
mercado aos caldos de cada denominación.

As diferenzas e matices nos viños tamén nos remiten ás diferenzas en canto ás
dificultades ou facilidades para o cultivo, tecido sociodemográfico, accesos,
infraestruturas .... etc. Así hai denominacións onde as novas incorporacións á
actividade son frecuentes ou suficientes para manter a actividade, e hai outras
denominacións onde as incorporacións son escasas e a idade dos viticultores moi
elevada, e outras onde a dedicación dos viticultores varia enormemente conferíndolle ás
denominacións personalidades propias.

Por estes aspectos claramente diferenciadores e diferenciais, os deputados que asinan
preguntan:
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1ª) Hai algunha denominación de orixe na que os parámetros de produción,

venda, exportación, número de viticultores e número de adegas experimente
estancamento e/ou retroceso?
2ª) Cantos viticultores hai en cada unha das denominacións de orixe de Galicia?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

3ª) Cal é a evolución do número de viticultores nos últimos cinco anos (entre
2011 e 2016 ou similares) por denominación de orixe?

4ª) Cantos viticultores a tempo completo (ou dedicación principal), hai en cada
unha das denominacións de orixe?

5ª) Cantas adegas rexistradas existen en cada denominación?

Pazo do Parlamento, 4 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 06/04/2017 18:13:22
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/04/2017 18:13:33
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Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao e Francisco Casal Vidal
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 3.ª de Economía, Facenda e Orzamentos.

O proceso de fusión das caixas de aforro galegas e a súa posterior venda a un
grupo empresarial venezolano constitúen o maior espolio do aforro galego da
historia.
O resultado desta operación produciu como consecuencia unha descapitalización
do aforro do noso País, e a perda multimillonaria derivada dun rescate con cartos
públicos ao que seguiu unha operación de venda regalada da entidade, que xa
hoxe está producindo beneficios.
Resta aínda por saber cal foron as claves económicas e políticas desta operación
e as responsabilidades políticas e penais ás que puidese haber lugar.
Pero o efecto máis grave e duradeiro para Galicia é a perda dunha banca pública
galega, rexida con criterios de sustentabilidade e prudencia, que apostase polos
sectores produtivos do noso País e capitalizase proxectos económicos e
empresariais que creasen emprego.
En troques disto, temos arestora un banco máis, que abusa da súa situación de
superioridade con relación a particulares e PEMEs e actúa con criterios usurarios,
abandonando toda perspectiva social da súa acción empresarial.
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Mostra de todo isto é o que está a suceder co GRAN BALNEARIO DE AGUAS
MINERO‐MEDICINALES DE GUITIRIZ.
ABANCA (no seu día pola predecesora Caixa Galicia e Novagalicia Banco)
concertou a partir do ano 2010 unha serie de operacións bancarias co titular das
sociedades que conforman esta entidade, abusando dunha situación de
inferioridade e falta de capacidade para contratar dunha persoa diagnosticada de
enfermidade mental dende varios anos antes da operación, ademais da súa
avanzada idade.
A consecuencia desta situación, foi admitida a trámite unha querela na que
ABANCA figura como investigada por varios delitos de estafa e administración
desleal.
Estas operacións sumiron á entidade nunha difícil situación financeira da que con
grande sacrificio para o cadro de persoal e os axustes de traballo se está logrando
saír.
Isto non obstante, e ante unha situación de iliquidez provisional, ABANCA
decidiu executar a hipoteca que recae sobre a parte principal que compón os bens
obxecto da actividade empresarial do Balneario, o que suporía o fin da actividade
empresarial desta entidade.
Actualmente o Balneario dá traballo a 44 persoas de xeito directo e constitúe
unha das máis importantes empresas por número de traballadores/as do Concello,
que ademais viven na vila na súa meirande parte. O impacto económico do
Balneario é ademais positivo nos sectores turístico e de restauración, pola
estancia que prolonga durante varios días a visita á vila. En consecuencia existe
un emprego indirecto asociado a esta actividade que se nutre dela.
O peche da empresa incrementaría a crise económica dun concello golpeado pola
situación de INGEMARGA, que ameaza neste momento coa extinción de varias
ducias de postos de traballo.
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Neste momento, a execución hipotecaria está impugnada xudicialmente e
pendente de resolución. Unha reestruturación axeitada da débeda solucionaría un
problema de iliquidez temporal (non hai insolvencia), manteria unha actividade
empresarial esencial na vila e conservaría todos os postos de traballo.
Estas son as consecuencias da descapitalización do investimento no noso País, do
espolio de aforro galego e da falta dunha banca pública que actúe con criterios
sociais ademais de usurarios.

Por iso En Marea quere dirixir á Consellería de Facenda a seguinte PREGUNTA
para a súa resposta oral na Comisión 3.ª:

- Atópase satisfeito o goberno galego coa operación de fusión, rescate e agasallo
de ABANCA a unha multinacional venezolana?
- Pensa que a situación do Balneario de Guitiriz sería a mesma se ABANCA fose
unha Caixa?
- Que pensa facer o goberno galego para impedir que empresas galegas, que
crean emprego e manteñen o presente e futuro do noso tecido produtivo,
especialmente no medio rural coma neste caso, vexan desfeito o seu proxecto
empresarial pola voracidade de ABANCA?
Santiago de Compostela, 6 de abril de 2017.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Paula Vázquez Verao
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Francisco Casal Vidal
Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 06/04/2017 18:29:12

Paula Vázquez Verao na data 06/04/2017 18:29:24

Francisco Casal Vidal na data 06/04/2017 18:29:27
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María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 8ª.

En resposta escrita do 30 de xaneiro de 2015 o Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación e Medio Ambiente indicaba respecto das denominacións das zonas de
pesca, que non as entendía adecuadas, xa que confunden ao consumidor.

En relación a:


Subzona IX (Augas portuguesas) coas súas divisións a (Augas portuguesas
este), b (Augas portuguesas oeste), as capturas realizadas nas costas de Galicia
occidental, proceden de augas españolas e “augas portuguesas” indicaría que
teñen outra orixe.



División VIIIc (Golfo de Vizcaya Sur): Trátase do Mar Cantábrico

O Ministerio ten enviada carta á Dirección Xeral de Pesca e Asuntos Marítimos da
Comisión Europea, solicitando cambios nas traducións oficiais de determinadas
subzonas e divisións, estando á espera de resposta.

Por todo isto, formúlanse as seguintes preguntas:

1ª) Coñece o Goberno galego, a través do Goberno do Estado como van as xestións dos
cambios nas traducións oficiais das zonas de pesca?

2ª) Ten coñecemento o Goberno galego da existencia de resposta á dita carta, no seu
caso, en que termos se recibiu?

3ª) Vai facer o Goberno galego algún tipo de xestión para evitar a confusión respecto á
orixe dos produtos do mar que está prexudicando aos pescadores galegos?

Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017
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Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 06/04/2017 18:30:23
Partido dos
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Julio Torrado Quintela na data 06/04/2017 18:30:36
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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo,Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez,Soraya
Salorio Porral, Alberto Pazos Couñago, Daniel Vega Pérez e Marta Rodríguez Arias,
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 Comisión 8ª Pesca e
Marisqueo.
A Directiva Europea 92/29/CEE relativa ás disposicións mínimas de seguridade e
saúde para promover unha mellor asistencia médica a bordo de buques atópase
actualmente nun período de avaliación e revisión por parte dos estados membros.
Esta disposición normativa implica unha amplitude importante dos requisitos no contido
do botiquín para moitas embarcacións galegas que faenan preto da costa, e afecta
principalmente á flota de artes menores, composta por preto de 3.800 unidades en
Galicia.
O botiquín que ten a obriga de usar esta frota de baixura é bastante custoso e
complicado de utilizar, tendo en conta ademais as pequenas dimensións destas
embarcacións que non acostuman a ter ponte.
Neste senso, a Xunta de Galicia constituíu un grupo de traballo do que formaron parte
as Consellerías de Economía, Emprego e Industria, Sanidade e Mar, co obxectivo de
reunir máis información para complementar as propostas de Galicia trasladadas á
Unión Europea. A través deste grupo elaborouse un informe que foi presentado ao
sector no Consello Galego de Pesca.
Dende o Partido Popular temos defendido a necesidade de examinar a conveniencia de
portar todos os medicamentos e equipamentos médicos requiridos, toda vez que
moitos poden considerarse superfluos ou excesivo, e de adecuar, en consecuencia, os
requirimentos ás necesidades e circunstancias da nosa frota.
Po Por todo o dito, o Grupo Parlamentario Popular formula as seguinte Pregunta Oral
en Comisión:
-Cales foron as conclusións do informe encargado ao grupo de traballo que constituíron
o ISSGA, o 061 e a Consellería do Mar a propósito dos botiquíns nas embarcacións
pesqueiras?

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2.017
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Asinado dixitalmente por:
Carlos Enrique López Crespo na data 07/04/2017 13:27:02
Teresa Egerique Mosquera na data 07/04/2017 13:35:13
María Ángeles Garcia Míguez na data 07/04/2017 13:36:45
María Soraya Salorio Porral na data 07/04/2017 13:37:08
Alberto Pazos Couñago na data 07/04/2017 13:37:16
Daniel Vega Pérez na data 07/04/2017 13:37:29
Marta Rodriguez Arias na data 07/04/2017 13:37:51
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A Mesa do Parlamento
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez
Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura.
O pasado 4 de abril reuníronse en Santiago de Compostela os representantes
institucionais das comunidades autónomas adheridas ao protocolo de colaboración en
materia de política lingüística que, ata esta data, concentraba ás autonomías de
Cataluña, País Vasco, Illas Baleares e Galicia.
Entre os diferentes acordos que se adoptaron, decidiuse incorporar ao protocolo á
Comunidade Valenciana e a Navarra, un fito importante, porque supón ampliar a
presenza de comunidades con lingua propia no devandito protocolo, posibilitando unha
maior visibilidade da natureza plurilingüe do estado e, polo tanto, mellorando a
proxección das diferentes linguas que conviven no Estado.
Ademais da ratificación destas novas adhesións ao protocolo, na reunión tratáronse
varios temas de interese para as políticas de promoción das linguas oficiais como o
vindeiro informe de seguimento do cumprimento da Carta Europea das Linguas
Rexionais ou Minoritarias, as liñas de actuación dos gobernos na Rede Europea para a
Promoción da Diversidade Lingüística (NPLD) e o plan de traballo para o ano en curso
no marco do protocolo.
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
Qué valoración fai o Goberno galego sobre a reunión, celebrada en Santiago de
Compostela, do protocolo de colaboración en materia de política lingüística e que
accións se van levar a cabo no futuro no marco deste protocolo?

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2017
Asinado dixitalmente por:
César Manuel Fernández Gil na data 07/04/2017 13:37:01
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Maria Antón Vilasánchez na data 07/04/2017 13:37:08
Teresa Egerique Mosquera na data 07/04/2017 13:37:14
Carlos Gómez Salgado na data 07/04/2017 13:37:27
Carlos Enrique López Crespo na data 07/04/2017 13:37:36
Antonio Mouriño Villar na data 07/04/2017 13:37:45
Moisés Rodríguez Pérez na data 07/04/2017 13:37:53
Martín Fernández Prado na data 07/04/2017 13:38:29
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A Mesa do Parlamento
Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta
Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Raquel
Arias Rodríguez e Miguel Tellado Filgueira, 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 na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
Somos coñecedores e defensores da aposta do Goberno da Xunta de Galicia, e do
Servizo Galego de Saúde, pola estabilidade no emprego, con convocatorias periódicas
de Ofertas Públicas de emprego, así como da utilización das novas tecnoloxías para
facilitar aos traballadores a súa participación nos mesmos.
É de coñecemento público, e así o refiren as estatísticas oficiais, que o Servizo Galego
de Saúde ten unha das taxas de emprego estable mais altas de todas as comunidades
autónomas do Estado, pero aínda así defendemos que se continúe a avanzar nesta
liña.
Soubemos que, nesta liña, o pasado 30 de marzo, o Sergas e varios sindicatos
asinaron un Plan de estabilidade do emprego e provisión de prazas de personal
estatutario do Servizo Galego de Saúde.
Dada a importancia desta iniciativa para os traballadores do Servizo Galego de Saúde,
e tamén para a sociedade galega no seu conxunto, os deputados asinantes
formulamos a seguinte pregunta en Comisión:
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Cales son as medidas contidas no Plan de Estabilidade do Emprego e provisión de
prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde?

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 07/04/2017 13:41:41
María Encarnación Amigo Díaz na data 07/04/2017 13:41:50
María Ángeles Garcia Míguez na data 07/04/2017 13:41:56
Marta Rodriguez Arias na data 07/04/2017 13:42:03
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 07/04/2017 13:42:12
María Soraya Salorio Porral na data 07/04/2017 13:42:24
Raquel Arias Rodríguez na data 07/04/2017 13:42:33
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 07/04/2017 13:42:42
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Á Mesa do Parlamento

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en
Comisión, relativa ao Decreto "XXX, do XXX, polo que se regula o réxime de
contratación de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia”.

Hai polo menos 17 anos que se comezaron a incorporar investigadoras e
investigadores ao sistema público non universitario en Galicia. Todas e todos
eles, con abundante experiencia e produtividade tal como acreditaban os procesos
competitivos en virtude dos que foron seleccionados, así como as avaliacións
periódicas as que foron sometidos durante o seguimento da súa actividade
investigadora. Esta incorporación supuxo a creación en Galicia da figura do
investigador a tempo completo, unha figura xa recoñecida noutros países, pero
inédita en Galicia que ata ese momento, só contaba con profesionais que
compaxinaban a investigación con outras actividades como a docencia na
universidade, a medicina, etc. A súa incorporación, sen embargo, non foi
acompañada dunha regulación da súa integración no sistema, senón que nestes
anos mantivéronse en diversas situacións, moitas delas sometidas á inestabilidade
laboral.
Como intento de regularizar a situación laboral dos investigadores en Galicia
xurde o proxecto de Decreto "XXX, do XXX, polo que se regula o réxime de
contratación de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia” tramitado pola Dirección Xeral de Función Pública que
leva sobre a mesa dous anos. Así, temos entre mans unha nova versión que
lamentablemente non ten en conta as múltiples alegacións que dende 2015
membros do colectivo de investigadores de Galicia fixeron ás distintas versións,
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toda vez que entendían que este instrumento non ía máis que complicar a súa
tarefa investigadora e profundar na precariedade do sector. É dicir, que non
resolve o problema senón que o fixa e agrávao, sobre todo en seis puntos
esenciais:
1. Porque exclúe a posibilidade de que haxa investigadores estables na nosa
Comunidade, o que introduce unha discriminación negativa contra esa profesión.
É dicir, que o borrador presentado mantén o problema fundamental no seu artigo
6: os contratos son por 5 anos e asociados a un proxecto específico de
investigación, deixando aberta a porta ás renovacións pero condicionadas a que o
proxecto de investigación teña unha duración maior ou a que se concedan
prórrogas. Un artigo que resulta contrario á dignidade da profesión investigadora,
á finalidade de fomentar a investigación, e á normativa xurídica que defende a
estabilidade laboral. Se este Decreto segue adiante, os investigadores e
investigadoras que xa levan ata 17 anos traballando na Administración Pública
perderán os seus postos ou, no mellor dos casos, seguirán sendo sempre
traballadores temporais.
A temporalidade indefinida leva desvantaxes non só persoais de inseguridade e
ansiedade, senón tamén de participación en procesos administrativos, financeiros
e sociais incluíndo os propios do traballo investigador. Neste último apartado,
convén lembrar que na práctica totalidade das convocatorias públicas nacionais e
europeas de proxectos de investigación e de axudas para a contratación de
persoal requírese que a relación da investigadora ou investigador principal sexa
permanente ou se estenda ata a finalización do proxecto ou do contrato de persoal
solicitados. Resulta evidente, ademais, que a inestabilidade das investigadoras e
investigadores é incompatible coa realización de proxectos ambiciosos. É dicir, o
decreto reclama aos investigadores e investigadoras que cheguen a un nivel de
excelencia que o mesmo decreto obstaculiza.
Ademais, no artigo 7 establécense as condicións de extinción do contrato:
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“Os contratos realizados baixo algunha das modalidades anteriormente
indicadas poderán extinguirse por desistencia do órgano de contratación,
por dimisión do persoal investigador, ou como consecuencia dunha
avaliación negativa da actividade investigadora, segundo o disposto no
artigo 26 do presente Decreto. Así mesmo, os contratos poderán
extinguirse polas causas recollidas no Estatuto dos Traballadores.”

Isto supón que a estabilidade do persoal investigador vai estar supeditada
á dispoñibilidade orzamentaria do organismo contratante, así como ás
avaliacións propias, establecidas no artigo 26 con criterios arbitrarios e
pouco definidos, marcados pola propia parte contratante e non por
axencias externas ocupadas deste tipo de avaliacións. A esixencia continua
de avaliacións vai precisamente nesa mesma liña de aumentar a
inestabilidade, unha esixencia que resulta incompatible coa realización de
proxectos ambiciosos e mesmo cos requisitos legais das convocatorias
públicas que esixen que o contrato do investigador ou investigadora
principal teña unha duración superior á duración do proxecto. É imposible
que as avaliacións anuais acheguen información de interese posto que a
labor investigadora non acostuma rexistrar resultados en prazos tan curtos.
O borrador fala, ademais, de avaliacións propias, que desoen a labor de
avaliación continuada que xa realizan os organismos competentes como a
ANECA ou ACSUG, e fixando unha serie de criterios pouco claros.
2. Porque dificulta a capacidade de atracción e retención de talento en todas as
áreas de investigación fora do marco da Universidade. Galicia necesita talento,
pero unha parte importante está a irse ao estranxeiro; ademais, non se atrae
talento foráneo, nin se retén o formado aquí. Este Decreto, ao fixar a situación a
inestabilidade laboral, fai moi pouco atractivo o sector público galego.
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3. Porque obstaculiza captar recursos e persoal, imprescindibles para o traballo
dos investigadores. A investigación necesita captar recursos en procesos
competitivos para desenvolver os proxectos. Estes recursos proveñen de
Fundacións e de Axencias de promoción da investigación europeas, nacionais e
autonómicas. A maioría destas axudas esixen, loxicamente, que o investigador e
investigadora solicitante teña unha estabilidade laboral de duración igual ou
maior á do proxecto. O mesmo ocorre coas axudas para contratar investigadores
en formación e persoal técnico de apoio. Estes dous grupos de traballadores son
membros fundamentais dos equipos de investigación. Por tanto, a permanente
temporalidade proposta no Decreto obstaculiza o desenvolvemento do traballo
investigador.
4. Porque frea a capacidade de Galicia para avanzar, innovar e reverter beneficios
á sociedade. Moitos países teñen unha tradición investigadora e innovadora que
falta en Galicia. Con todo, quizais non sexa demasiado tarde se se aposta pola
investigación cun compromiso sincero. O proxecto de Decreto, por desgraza, non
contribúe a levar a Galicia a unha posición competitiva na sociedade moderna
que depende da tecnoloxía e do coñecemento.
5. O decreto abusa do termo investigador distinguido. A finalidade desta figura é
a de captar investigadores de renome a cambio dun salario e unhas condicións de
traballo e outros beneficios por encima dos que corresponden a un membro
ordinario do persoal de investigadores. É esa excepcionalidade, a que xustifica a
temporalidade do contrato, de forma similar aos contratos de alta dirección, na
Lei da Ciencia. Transformar esa figura nun mecanismo para contratar
investigadores ordinarios privándoos dos seus dereitos é un abuso.
6. O decreto esquece a necesidade de contar con persoal técnico de apoio ás
investigacións.
En definitiva, o borrador do decreto non vai mellorar a calidade da investigación
que se fai neste país, todo o contrario, toda vez que se consolida a precariedade
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laboral de investigadores e investigadoras que vén limitado o seu dereito a un
emprego estable e duradeiro.

Ante esta situación, o grupo parlamentar de En Marea presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión:

1. Cales son os motivos polos que o novo borrador do decreto non incluíu as
alegacións do persoal investigador?
2. Por que o Goberno galego insiste en condenar ao persoal investigador á
precariedade laboral?
3. Por que non se consideran aptas as avaliacións das axencias específicas e se
vinculan os contratos a avaliacións propias?

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2017.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuna Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 07/04/2017 14:28:37
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 07/04/2017 14:28:48
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A Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Moisés Blanco Paradelo, María Antón Vilasánchez,
Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández e Sandra
Vázquez Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

En Decembro de 2013 o Consello da Unión Europea aprobou formalmente, as novas
normas e a lexislación que rexerán na Unión Europea para o período 2014-2020, e
converter a economía europea nunha economía intelixente, sostible e integradora.
Dentro das actuacións para acadar este obxectivo, e como continuación dos
“programas marco” previos, aprobábase o programa “Horizonte 2020”, dedicándolle
cerca de 80 billóns de euros para o período 2014-2020, co obxectivo de levar as ideas
dos laboratorios ata os mercados, eliminando barreiras á innovación e facilitando a
colaboración entre o sector público e o privado de cara a asegurar a competitividade
global de Europa, e un crecemento sostible poñendo especial énfase na excelencia
científica e o liderado industrial cara a o estado de benestar.
O devandito programa inclúe as estratexias rexionais para a especialización intelixente
(RIS3).

E temos que dicir que a Comunidade Galega foi das primeiras do Estado en propor a
súa estratexia RIS3, e sometela á consideración das autoridades da UE, obtendo unha
gran acollida e apoio que lle permitiu pola en marcha de forma case inmediata.
E ademais, fíxoo a través dun proceso participativo, coordinado pola Axencia Galega
de Innovación, no que interviñeron todos os axentes do Sistema Galego de Innovación,
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dende os distintos departamentos da propia Administración Autonómica até a
cidadanía, pasando por outras institucións e axentes económicos e sociais,
presentándose publicamente o 25 de marzo de 2014.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Transcorridos tres anos desde a aprobación da Estratexia RIS 3, que valoración fai o
Goberno galego da súa posta en marcha?

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 07/04/2017 14:43:52
Moisés Blanco Paradelo na data 07/04/2017 14:43:56
Maria Antón Vilasánchez na data 07/04/2017 14:44:03
María Isabel Novo Fariña na data 07/04/2017 14:44:09
Marta Novoa Iglesias na data 07/04/2017 14:44:16
Cristina Isabel Romero Fernández na data 07/04/2017 14:44:24
Sandra Vázquez Dominguez na data 07/04/2017 14:44:32
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A Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira Moisés Blanco Paradelo, María Antón Vilasánchez, Isabel
Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, e Sandra Vázquez
Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
A aposta pola innovación e polo talento das empresas galegas está sendo clave nos
resultados históricos das exportacións da nosa comunidade, xa que o gran traballo e
esforzo do tecido empresarial galego ten permitido un crecemento das exportacións
galegas, multiplicando case por catro o do conxunto de España, situando a Galicia
como a terceira comunidade cun maior crecemento porcentual.
A internacionalización e a innovación son claves para a competitividade da economía
galega e a creación de emprego de calidade. Por iso, as empresas galegas conta co
respaldo e co acompañamento da Xunta de Galicia, a través da Estratexia de
Internacionalización da Empresa Galega 2020. Un apoio que, desde o 2009, ven
complementando cunha aposta decidida polos mercados exteriores como un dos
motores da recuperación económica que xa está a experimentar Galicia.
Tendo en conta o anteriormente exposto, os deputados asinantes formulamos a
seguinte pregunta en Comisión:
De que xeito está incidindo a aposta pola innovación e pola internacionalización na
competitividade das empresas galegas?

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 07/04/2017 14:51:15
Moisés Blanco Paradelo na data 07/04/2017 14:51:34
Maria Antón Vilasánchez na data 07/04/2017 14:51:40
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María Isabel Novo Fariña na data 07/04/2017 14:51:46
Marta Novoa Iglesias na data 07/04/2017 14:51:55
Cristina Isabel Romero Fernández na data 07/04/2017 14:52:02
Sandra Vázquez Dominguez na data 07/04/2017 14:52:10
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada, Abel Losada Álvarez, Patricia Vilán Lorenzo e
María Concepción Burgo López, 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 na Comisión 1ª.
No mes de marzo de 2016 a Consellería de Facenda iniciou a tramitación do proxecto
de Decreto polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador laboral
da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Na Proposición non de lei presentada polo Grupo Parlamentario Popular na sesión
plenaria do pasado 24 de xaneiro deste ano, na que se insta á Xunta de Galicia a aprobar
este decreto, sinálase que a finalidade desta norma é dotar a nosa Comunidade
Autónoma dun marco normativo que recolla a importancia que ten o capital humano
con maior formación de cara ao progreso e á mellora da calidade de vida dos cidadáns e
teña en conta as reiteradas demandas dos membros do colectivo de científicos españois
no estranxeiro e doutros colectivos sensibles ás devanditas demandas. Continúa
sinalando aquela proposición que Galicia non pode permanecer impasible ante o déficit
de persoal altamente formado en tarefas de I+D+i e TT … en aras de acadar un
crecemento intelixente, sostible e integrador …

Non obstante, precisamente colectivos de investigadores que veñen prestando servizos
con diferentes problemáticas laborais en centros de investigación dependentes da Xunta
de Galicia teñen presentado alegacións e mostrado as súas queixas a respecto deste
proxecto de decreto.

O colectivo de investigadores observa que o proxecto é incompatible precisamente co
desenvolvemento da carreira investigadora e cos obxectivos propostos nas avaliacións
que definirían a renovación de contratos. Denuncian que esta norma excluiría a
posibilidade de que a nosa Comunidade puidera contar con investigadores estables,
dificultando así a capacidade de atracción e retención de talento en todas as áreas de
investigación alleas á Universidades. En definitiva, subliñan, o decreto, na súa actual
redacción, frea a capacidade de Galicia para avanzar, innovar e reverter os beneficios da
investigación á sociedade.
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A falta de previsións sobre o persoal de apoio á investigación, a non clarificación entre
os supostos de axudas concedidas por outras institucións respecto dos proxectos
financiados con fondos propios, a falta de referencias nos contratos predoutorais á
realización da tese e, polo tanto, a súa imbricación coas universidades, ou esquecer a
traxectoria seguida pola propia Xunta de Galicia con relación aos investigadores
contratados con cargo a programas como Ángeles Alvariño, Parga Pondal ou Manuel
Colmeiro, son eivas graves que esixen reconducir e revisar o devandito proxecto de
decreto con urxencia.

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan preguntan:

Ten previsto a Xunta de Galicia revisar con carácter urxente os termos do proxecto de
Decreto polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador laboral da
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, de xeito que se poidan ter en
conta as principais inquedanzas do colectivo de investigadores?

Pazo do Parlamento, 7 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/04/2017 16:54:58
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/04/2017 16:55:08
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/04/2017 16:55:16
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/04/2017 16:55:23
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Estes días diversos medios de comunicación, tanto en Galiza como no Estado,
publican un auto do Tribunal Supremo do 10 de marzo deste ano, no que se lle da un
prazo de tres meses ao Ministerio de Enerxía para que concrete as cantidades que deben
devolver as persoas consumidoras dalgunhas Comunidades Autónomas, entre elas
Galiza, ás compañías eléctricas polos tributos autonómicos cobrados ao sector no ano
2013.

Anteriormente, en decembro de 2016, o Tribunal Supremo xa lle requirira ao
Ministerio para que, antes de xaneiro deste ano, facilitase a información sobre os
tributos autonómicos que gravasen as actividades ou instalacións destinadas ao
subministro eléctrico; en resposta a este requirimento, o Ministerio alegou que, en abril
de 2016, solicitara esta información ás propias Comunidades Autónomas, entre elas a
Galiza.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG realiza as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en comisión:

Cal foi a información requirida polo Goberno do Estado, a respecto dos tributos
autonómicos á actividade eléctrica en Galiza?

27192

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

Cal foi a resposta da Xunta de Galiza?

Canto recadou a Xunta de Galiza pola ecotaxa, á actividade eléctrica, no ano
2013?

Canto recadou a Xunta de Galiza polo canon hidráulico no ano 2013?

Canto recadou a Xunta de Galiza polo canon eólico no ano 2013?

De se aplicar o demandado polo Tribunal Supremo, cal vai ser a defensa da
Xunta para que as persoas consumidoras de Galiza non teñan que pagar un suplemento
territorial sobre o recibo eléctrico?

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2017

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

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 07/04/2017 17:17:08

María Montserrat Prado Cores na data 07/04/2017 17:17:11

Ana Pontón Mondelo na data 07/04/2017 17:17:14

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/04/2017 17:17:16

Olalla Rodil Fernández na data 07/04/2017 17:17:18

Noa Presas Bergantiños na data 07/04/2017 17:17:20
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, 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 na
Comisión 8ª.

A Secretaría Xeral de Pesca anunciou o día 4 de abril o peche provisional e
precautorio da pesqueira de xarda para as artes distintas de arrastre e cerco
da provincia de Pontevedra, cando a apertura da mesma se fixo a finais de
marzo. Este peche entraría en vigor, antes de cumprirse as 24 horas do seu
anuncio.

Hai que ter en conta, que unhas 40 embarcacións se viron afectadas, de
modo que tiveron que regresar do Cantábrico tras pescar, no mellor dos
casos unicamente cinco días.

Para estes desprazamentos foi preciso facer contratacións ou investimentos,
como pode ser o combustible. Pero é preciso ter en conta, que a actividade
pesqueira non deixa de ser unha actividade empresarial. E, como en toda
actividade empresarial faise precisa certa planificación. Sobre a base desta,
pódense facer, precisamente estes investimentos, contratacións, etc.

Hai que ter en conta que na Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión
do 29 de decembro de 2016 aprobouse a iniciativa 743 (10/PNC-000058),
co seguinte acordo:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno
central para que asuma o compromiso de comunicar as resolucións sobre
peches precautorios ou definitivos das distintas pescarías reguladas no plan
de xestión do caladoiro nacional do Cantábrico e noroeste, como mínimo
con 48 horas de antelación á data e horario en que teñan efectividade e
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sempre antes das 15.00 horas, para facilitar ás federacións de confrarías o
traslado delas aos profesionais do mar e/ou aos buques afectados.»

Por todo isto, formúlanse as seguintes preguntas:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1ª) Ten realizado o Goberno galego algún tipo de xestión co Goberno
central para que as comunicacións se realicen de acordo co texto aprobado
na Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 29 de decembro de
2016?

2ª) No caso que se tiveran realizo algún tipo de xestión, como explica o
peche realizado o día 4 de abril con menos de 24 horas de antelación?

3ª) Vai esixir o Goberno galego algún tipo de compensación ao Goberno
central polo peche realizado o día 4 de abril con menos de 24 horas de
antelación?

Pazo do Parlamento, 11 de abril de 2017

Asdo.: María Dolores Toja Suárez,
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 10/04/2017 12:05:13
Julio Torrado Quintela na data 10/04/2017 12:05:22
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, María Dolores Toja Suárez, Abel Losada
Alvarez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo e
Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas 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 Comisión 1.ª, Institucional,
de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O orzamento do Estado dirixido ao programa específico de igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes mantense en 19,7 millóns de euros,
a mesma cantidade que no 2016.
Para 2017 se suprimiron as transferencias específicas a entidades locais
para desenrolar programas de formación e fomento do emprego feminino e
aumenta o diñeiro destinado aos programas para incentivar os plans de
igualdade nas pequenas e medianas empresas ata situarse en 1,2 millóns de
euros. En 2016 se presupostaron 900.000 euros, pero a partida foi
suspendida como consecuencia dos recortes de Facenda, que provocaron
tamén a cancelación doutras dúas liñas de financiamento para igualdade.
O Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, está altamente preocupado
pola falla de coherencia que amosa o Goberno, entre as declaracións
públicas en pro da loita pola igualdade e a realidade do presupostado para
poñer en marcha as políticas que presume defender.
Nun momento no que a crise azotou de forma irremediable aos pasos dados
en anos anteriores en pro dos dereitos laborais das mulleres, da conciliación
familiar, da corresponsabilidade, vénse a constatar que non só non se
consegue avanzar, senón que se está a retrasar de xeito consciente a posta
en marcha de todas estas medidas.
De nada serven as ponencias de igualdade, de violencia de xénero, se todas
as medidas que se formulan levar a cabo acaban soamente reflectidas en
papeis. Sen orzamentos que as acompañen, son palabras, nada máis.
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Seguen a ser as mulleres as que gozan maioritariamente dos permisos de
maternidade. Elas as que seguen a pór en perigo as súas carreiras
profesionais facendo uso (nun 92 %) das excedencias laborais por coidado
de menores. Elas as que son preguntadas no traballo polas súas
expectativas maternais. Elas as que son gravadas con salarios inferiores aos
dos homes no desenrolo de traballos de igual categoría profesional.
Non existe, probablemente, un feito de discriminación de carácter global e
mundial que afecte a máis persoas como é o colectivo das mulleres, o 50 %
da poboación mundial. Neste senso a Comisión sobre a condición xurídica
e social da muller lembraba a semana pasada que as "barreiras estruturais"
seguen lastrando a metade do planeta, con as consecuencias que elo
conleva para o desenrolo persoal das mulleres e da sociedade no seu
conxunto.
Ao ritmo actual, levaría 170 anos lograr a igualdade económica entre
homes e mulleres, segundo o último informe do Foro Económico Mundial
sobre brechas entre os dous sexos.
Este dato tan demoledor ponnos ante un problema cun carácter de extrema
urxencia. E o coñecemento do estancamento no apoio orzamentario do
estado para este ano 2017 á Igualdade constata que o noso país non
contribuirá ao rebaixe deses 170 anos nin á posta en práctica de moitas das
medidas de apoio anunciadas.
Falar dun incremento de 350.000 € no apoio á implantación dos plans de
igualdade nas pequenas e medianas empresas en todo o ámbito español, é
falar dunha contribución absolutamente ridícula. Nun país que conta con
1,2 millóns de empresas pequenas e medianas falar de axudas deste tipo de
contías e falar dunha incidencia de apenas 1€ por empresa.
A gravidade deste feito leva a que estas deputadas e estes deputados
formulen as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal é a opinión do Goberno galego sobre os orzamentos anunciados
polo Goberno do Estado para a Igualdade de oportunidades entre
homes e mulleres?
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2. Considera o Goberno galego que será suficiente o orzamento
anunciado polo goberno do Estado para mudar os graves problemas
de igualdade de oportunidades das mulleres en Galicia?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 7 de abril de 2017
Asdo.: María Luisa Pierres López
María Dolores Toja Suárez
Abel Losada Alvarez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 10/04/2017 12:45:43
María Dolores Toja Suárez na data 10/04/2017 12:45:48
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/04/2017 12:45:53
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/04/2017 12:45:57
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/04/2017 12:46:00
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/04/2017 12:46:13

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

27199

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, María Dolores Toja Suárez, Abel Losada
Alvarez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo e
Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas 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 Comisión 3.ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
O orzamento do Estado dirixido ao programa específico de igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes mantense en 19,7 millóns de euros,
a mesma cantidade que no 2016.
Para 2017 se suprimiron as transferencias específicas a entidades locais
para desenrolar programas de formación e fomento do emprego feminino e
aumenta o diñeiro destinado aos programas para incentivar os plans de
igualdade nas pequenas e medianas empresas ata situarse en 1,2 millóns de
euros. En 2016 se presupostaron 900.000 euros, pero a partida foi
suspendida como consecuencia dos recortes de Facenda, que provocaron
tamén a cancelación doutras dúas liñas de financiamento para igualdade.
O Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, está altamente preocupado
pola falla de coherencia que amosa o Goberno, entre as declaracións
públicas en pro da loita pola igualdade e a realidade do presupostado para
poñer en marcha as políticas que presume defender.
Nun momento no que a crise azotou de forma irremediable aos pasos dados
en anos anteriores en pro dos dereitos laborais das mulleres, da conciliación
familiar, da corresponsabilidade, vénse a constatar que non só non se
consegue avanzar, senón que se está a retrasar de xeito consciente a posta
en marcha de todas estas medidas.
De nada serven as ponencias de igualdade, de violencia de xénero, se todas
as medidas que se formulan levar a cabo acaban soamente reflectidas en
papeis. Sen orzamentos que as acompañen, son palabras, nada máis.
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Seguen a ser as mulleres as que gozan maioritariamente dos permisos de
maternidade. Elas as que seguen a pór en perigo as súas carreiras
profesionais facendo uso (nun 92 %) das excedencias laborais por coidado
de menores. Elas as que son preguntadas no traballo polas súas
expectativas maternais. Elas as que son gravadas con salarios inferiores aos
dos homes no desenrolo de traballos de igual categoría profesional.
Non existe, probablemente, un feito de discriminación de carácter global e
mundial que afecte a máis persoas como é o colectivo das mulleres, o 50 %
da poboación mundial. Neste senso a Comisión sobre a condición xurídica
e social da muller lembraba a semana pasada que as "barreiras estruturais"
seguen lastrando a metade do planeta, con as consecuencias que elo
conleva para o desenrolo persoal das mulleres e da sociedade no seu
conxunto.
Ao ritmo actual, levaría 170 anos lograr a igualdade económica entre
homes e mulleres, segundo o último informe do Foro Económico Mundial
sobre brechas entre os dous sexos.
Este dato tan demoledor ponnos ante un problema cun carácter de extrema
urxencia. E o coñecemento do estancamento no apoio orzamentario do
estado para este ano 2017 á Igualdade constata que o noso país non
contribuirá ao rebaixe deses 170 anos nin á posta en práctica de moitas das
medidas de apoio anunciadas.
Falar dun incremento de 350.000 € no apoio á implantación dos plans de
igualdade nas pequenas e medianas empresas en todo o ámbito español, é
falar dunha contribución absolutamente ridícula. Nun país que conta con
1,2 millóns de empresas pequenas e medianas falar de axudas deste tipo de
contías e falar dunha incidencia de apenas 1€ por empresa.
A gravidade deste feito leva a que estas deputadas e estes deputados
formulen as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal é a opinión do Goberno galego sobre os orzamentos anunciados
polo Goberno do Estado para a Igualdade de oportunidades entre
homes e mulleres?
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2. Considera o Goberno galego que será suficiente o orzamento
anunciado polo goberno do Estado para mudar os graves problemas
de igualdade de oportunidades das mulleres en Galicia?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 7 de abril de 2017
Asdo.: María Luisa Pierres López
María Dolores Toja Suárez
Abel Losada Alvarez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 10/04/2017 12:46:25
María Dolores Toja Suárez na data 10/04/2017 12:46:30
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/04/2017 12:46:39
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/04/2017 12:46:44
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/04/2017 12:46:46
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/04/2017 12:46:50
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Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
O día 23 de marzo de 2017, o DOG publicaba unha resolución da
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, pola que se
aprobaban as bases da convocatoria dun concurso de fotografía chamado
“Entendendo as nubes”.
A explicación que se dá é que este tema ten como fin resaltar a enorme
importancia que revisten as nubes para o tempo, o clima e a auga,
“inspiración de artistas, poetas, músicos, fotógrafos e infinidade doutros
entusiastas ao longo da historia”, di a publicación. Por tal motivo, e para
motivar a concienciación e sensibilización da sociedade civil, a Dirección
Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático convocou o concurso
para todos os centros de educación infantil, primaria, secundaria e
formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, tendo como
premios un diploma acreditativo do resultado do concurso, unha cámara de
fotos para a primeira fotografía seleccionada en cada categoría e uns
prismáticos para as fotografías seleccionadas en segundo e terceiro.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cre realmente o Goberno galego que a mellor maneira para motivar a
concienciación e sensibilización da sociedade sobre o cambio
climático é a convocatoria dun concurso escolar sobre as nubes?
2. Cantos escolares galegos teñen participado no mesmo?
3. Que outras actividades que teñan como fin a concienciación e
sensibilización da sociedade sobre o cambio climático ten
desenvolvido ou vai desenvolver a Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio?
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4. Está este concurso dentro das medidas a adoptar pola consellería
dentro da Estratexia de loita contra o Cambio Climático?

Partido dos
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de Galicia

Pazo do Parlamento, 7 de abril de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/04/2017 12:49:03
Raúl Fernández Fernández na data 10/04/2017 12:49:08
María Luisa Pierres López na data 10/04/2017 12:49:17
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Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Comisión.

As praias Caneliñas (296), Silgar (298), Iriña (299) e Panadeira (300) figuran no
actual POL ( Plan de Ordenación do Litoral) como praias urbanas de Sanxenxo.
O Real Club Náutico de Sanxenxo solicitou a Portos de Galicia licenza para
construír entre as praias da Iriña ( Os Barcos) e a Panadeira un pantalán de 124
amarres. Portos de Galicia concedeu a licenza con data 09 de maio de 2012.

A Plataforma veciñal SOS Panadeira, mobilizase, mentres o concello de
Sanxenxo, O Colexio de Biólogos, a Asociación de Educación Ambiental e do
Consumidor (ADEAC), o Informe do Colexio de Educadores Sociais manifestan
a súa oposición á obra.

As obras non contan con licenza municipal, os técnicos do concello emitiron un
informe desfavorable. O 15 de maio de 2013, Portos de Galicia emite orde de
paralización pola polémica no ámbito social na vila e discrepancia co proxecto
construtivo. Posteriormente o Real Club Náutico de Sanxenxo presenta
modificacións do proxecto e o 17 de xuño de 2013 obtén permiso para retomar as
obras. Cortan primeiro 3 pilotes e posteriormente 6 pilotes. Varios, cravados nas
rochas, tiveron que ser cortados e posteriormente as súas bases cubertas con
grandes sacos de área foránea. Polo que o número de amarres quedou reducido a
61. Aínda que, inexplicablemente, a Consellería de Medio Ambiente afirma que
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a obra non está suxeita a declaración de impacto ambiental, suxire unha serie de
actuacións que consideramos que non se cumpriron.

Na modificación do proxecto, o Real Club Náutico de Sanxenxo comprometeuse
a deixar 33,5 metros entre a Praia Panadeira e o pantalán. SOS Panadeira ten
demostrado que só hai 16,85 m. Os dous areais ( Panadeira e Iriña ( Os Barcos))
están seriamente afectados pola obra do Real Club Náutico de Sanxenxo que está
transformando este espazo en zona portuaria, o que conleva un aumento de
contaminación e limitación de baño (verquidos, biocidas…), que se está a usar un
ben de dominio público con gran acervo no pobo en beneficio dunha empresa
privada. Mesmo se está a usar o espazo non destinado a amarres para motos e
zodiacs… Segundo a UE, onde acudiu SOS Panadeira, as obras deberían estar
sometidas a unha avaliación que teña en conta a conservación do espazo natural
público.

Por todo o exposto anteriormente, formulamos as seguintes preguntas:
• Exerce o goberno algún control sobre o uso (ou abuso) das instalación e
incidencia medioambiental na zona?
• Que motivacións levan ao goberno a permitir que bens públicos pasen a mans
privadas e se convertan en obxecto de negocio?

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2017.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.
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Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión
5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Toda a lexislación tanto a nivel estatal como a autonómica establece a
primacía das medidas de alternativa familiar para todas aquelas persoas
menores que se atopan en situación de desprotección.
A nivel estatal, a actual Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do
sistema de protección á infancia e á adolescencia, establece que nas
actuacións de protección dos menores deben primar as medidas familiares
fronte ás residenciais, as estables fronte ás temporais, e as consensuadas
fronte ás impostas. Igualmente establece no artigo 21.3 que “co fin de
favorecer que a vida do ou da menor desenvólvase nunha contorna familiar,
prevalecerá a medida de acollemento familiar sobre a de acollemento
residencial para calquera menor, especialmente para menores de seis anos.
Non se acordará o acollemento residencial para menores de tres anos salvo
en supostos de imposibilidade, debidamente acreditada, de adoptar nese
momento a medida de acollemento familiar ou cando esta medida non
conveña ao interese superior do ou da menor. Esta limitación para acordar
o acollemento residencial aplicarase tamén aos e ás menores de seis anos
no prazo máis breve posible. En todo caso, e con carácter xeral, o
acollemento residencial destes ou destas menores non terá unha duración
superior a tres meses”. Así mesmo, o Código Civil, no artigo 173 bis, tras a
modificación realizada pola mencionada lei, redefine as modalidades de
acollemento familiar en función da súa duración e obxectivos.
Na nosa comunidade, con arranxo ao disposto nos artigos 15.1 e 16.2 da
Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, e en aplicación dos
principios reitores da actuación dos poderes públicos no exercicio das
funcións de atención e protección á infancia e a adolescencia, para a
adopción da medida de acollemento especifícase que se dará prioridade á
utilización do acollemento familiar sobre o residencial.
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No que atinxe aos acollementos familiares, de xeito adicional á normativa
vixente, a Consellería de Política Social está a aplicar a Circular nº 5/2010,
de data 25 de xuño de 2010, e a Instrución do 8 de marzo de 2012, sobre o
pago dos acollementos familiares.
Existe unha diferenza na retribución dos acollementos en función de se é
realizado pola familia extensa ou é un acollemento en familia allea,
supoñendo isto unha clara discriminación da familia extensa con referencia
a outros tipos de acollementos.
A compensación económica que se abona ás familias acolledoras é de 600
euros/mes por cada menor acollido menor dun ano, 400 euros/mes por cada
menor entre 1 e 3 anos, e de 240 euros/mes por menor entre 4 e 18 anos.
No caso de familia extensa, estas cantidades se modulan en función dos
ingresos da familia acolledora e do número de menores acollidos. A
administración, para determinar se unha familia extensa ten ou non dereito
á remuneración ten en conta o número de menores a acoller.
É dicir, o límite de ingresos aplícase progresivamente en función dos
menores que pasan a formar parte da unidade familiar. Así, é posible que
unha familia non teña dereito a unha remuneración se acolle a un só menor,
pero si se acolle ao segundo. Hai ademais unha incompatibilidade entre as
distintas axudas que perciben, como por exemplo, as pensións non
contributivas.
Por outra banda, respecto dos gastos puntuais, a Circular 1/2013, do 21 de
maio de 2013 regula o procedemento para a solicitude e xustificación de
cobertura daqueles gastos, derivados da atención de menores que están
baixo o sistema público de protección, que excedan dos deberes que
corresponden aos titulares da garda dos ou das menores e non estean
cubertos por outro programa ou sistema público. No apartado 3 desta
circular establécense como beneficiarios/as destes posibles gastos
extraordinarios as e os menores tutelados en acollemento familiar, en
familia extensa ou allea. A pesares do cal as familias acolledoras seguen
sen poder dispor en todo momento de axudas da administración para poder
facer fronte a determinados gastos que non están cubertos: gastos
odontolóxicos ou oftalmolóxicos, desprazamentos regulares a puntos de
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encontro para realizar visitas cos proxenitores, clases de reforzo en
nenos/nenas con problemas de aprendizaxe, excursións ou viaxes de fin de
curso de certa contía …
Partido dos
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Os puntos de encontro familiar son sete para toda a comunidade galega,
claramente insuficientes se temos en conta que se dan casos nos que as
familias teñen que percorrer longas distancias cos menores, o que implica
que os nenos e nenas perdan horas lectivas e teñan problemas para realizar
as tarefas escolares, engadindo ademais a carga emocional e o cansazo, o
que lles chega a supoñer trastornos do soño.
Hai que recordar que as e os menores en acollemento permanente teñen a
consideración de fillos, para os efectos de recoñecer a condición de familia
numerosa, e por tanto, aplícanselles os beneficios establecidos para as
devanditas familias no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia; as
familias que acollen menores en situación de tutela ou garda gozan de
exención total de pago por acceso ás escolas infantís 0-3 dependentes da
Administración autonómica. Ademais, teñen a posibilidade de acceder a
unha praza nas devanditas escolas en calquera momento do curso, se o
acollemento fose iniciado con posterioridade ao peche do prazo de
solicitude; son usuarias ou usuarios gratuítos dos comedores escolares
dependentes da consellería con competencias en materia de educación,
mentres cursen o ensino básico e o segundo ciclo de educación infantil, sen
embargo se por zona lles corresponde un centro concertado, os servizos de
comedor deben ser abonados polas familias.
Ademais, estanse producindo casos nos que os criterios dos técnicos e
técnicas de menores difiren non só dunha provincia a outra, senón que
entre os diferentes equipos da mesma provincia levan a cabo actuacións e
consideracións diferentes, o que leva a unha distorsión das normas e unha
indefensión por parte das familias
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten previsto a Xunta de Galicia mudar os criterios establecidos nas
circulares da Consellería de Política Social, para que nos casos de
acollementos de menores as prestacións económicas non dependan
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das rendas familiares nin de se existen ou non vínculos de
parentesco entre os/as acolledores e os/as menores?
2. En caso afirmativo, cando ten previsto levar a cabo estes cambios?
3. Que xestións levou a cabo o Goberno galego co de España para
deixar de descontar das pensións non contributivas a contía por
menor acollido en familia extensa?
4. Estanse abonando en todos os casos nos que as familias en
acollemento extenso o solicitan e xustifican convenientemente, os
gastos extraordinarios puntuais dos menores en familias de
acollemento cuxo procedemento para a solicitude e xustificación de
cobertura aparecen regulados na Circular 1/2013, do 21 de maio de
2013?
5. En caso negativo, cales son os motivos de que non se estean
abonando todos os gastos extraordinarios das ou dos menores
acollidos en familia extensa?
6. Ten previsto o Goberno galego incrementar durante o ano 2017 os
puntos de encontro familiar?
7. Nos casos puntuais nos que ás e aos menores en acollida se lles
asigne un centro escolar concertado, ten previsto a Xunta de Galicia
abonar os gastos do servizo de comedor?
8. Coñece o Goberno galego a existencia de casos nos que os
diferentes criterios dos técnicos e técnicas de menores en
acollemento, provoque que para un mesmo caso se estean poñendo
en marcha actuacións diferentes?
9. En caso afirmativo, que medidas vai a poñer en marcha o Goberno
galego para unificar os criterios técnicos?

Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Noela Blanco Rodríguez na data 10/04/2017 13:20:11
Julio Torrado Quintela na data 10/04/2017 13:20:16

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

27212

Á MESA DO PARLAMENTO

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados

do Grupo

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2.ª:

No Concello de Xinzo de Limia está prevista unha reforma da Avenida de
Celanova que supón a tala de máis de 56 árbores que terían en torno a 100
anos.

Xinzo de Limia é un dos concellos máis castigados pola deforestación. A única
avenida da vila onde se conservan árbores centenarias é a avenida de Celanova,
pertencente, ademais, ao Camiño de Santiago e protexida pola Unesco.

As necesarias obras de mellora desta avenida non poden nin deben conlevar a
destrución deste noso patrimonio natural e cultural.

Os arboredos urbanos son un recurso ambiental indispensable: melloran as
temperaturas, emiten osíxeno, frean o ruído, fan de pantalla visual, melloran a
paisaxe, capturan contaminantes, acollen e reúnen a xente embelecendo as
poboacións conectándonos coa natureza e o paso das estacións, incrementan a
biodiversidade e coidan da nosa saúde.

De forma acelerada estragamos con total impunidade ecosistemas vitais e
facemos agonizar o patrimonio natural.

Na necesaria humanización das urbes o arborado urbano é básico e, como tal,
debe ser valorado, planificado e xestionado. As árbores contribúen ao
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enraizamento da cultura e a mellora das condicións de habitabilidade, factores
determinantes dunha boa calidade de vida.

Polo anteriormente exposto, facemos as seguintes preguntas para a súa resposta
oral en Comisión:

1ª) Ten previsto a Consellería de Infraestruturas estudar alternativas á tala destas
árbores nas obras de mellora desta vía?

2.ª) Está a Consellería de Infraestruturas coordinada coa Consellería de Medio
Ambiente á hora de planificar as súas actuacións?

3ª) Conta a Consellería de Infraestruturas con estudos rigorosos que plantexen a
tala destas árbores como unha actuación necesaria?

4.ª) Conta a Consellería de Infraestruturas con datos científicos que respalden as
agresións medio ambientais que provoca nas súas actuacións?

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2017.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sanchez García
Deputados do G.P. de En Marea.
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Marcos Cal Ogando na data 10/04/2017 13:28:40

Antón Sánchez García na data 10/04/2017 13:28:50
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Luis Manuel Alvarez Martínez, Abel Losada
Alvarez e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas 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 Comisión
Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG.
O Ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, entregou o pasado día 4 de
abril á presidenta do Congreso, Ana Pastor, o Proxecto de orzamentos
xerais de 2017 que, a diferenza doutros exercicios, comezará a súa
tramitación parlamentaria ben comezado o seu ano de aplicación.
Ao tratarse da lei máis importante que un goberno promulga nun ano, ao
determinar a súa política na maior parte dos ámbitos, e ademais ser a base
sobre a que se moverá a economía do Estado, é habitual que a súa
tramitación teña un ampla cobertura nos medios de comunicación. Pola
repercusión que teñen tamén para Galicia, a CRTVG soe facer un
seguimento informativo da tramitación dos orzamentos do Estado dende a
súa presentación como proxecto (analizando as partidas destinadas a nosa
comunidade), ata a aprobación do mesmo.
Nas emisións dos informativos do 4 de abril, a TVG realizou unha visión
sesgada e partidista dos mesmos, así como unha clara manipulación dos
datos referidos aos orzamentos destinados a proxectos en Galicia,
destacando que somos a segunda comunidade en investimento per cápita,
cando o realmente salientable é que para Galicia son os de menor contía
dende o ano 2004. Os e as socialistas temos denunciado en numerosas
ocasións que esta manipulación a que nos ten acostumados a TVG lastra a
súa calidade, impide unha xestión eficaz da mesma, e desnaturaliza a súa
misión democrática.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Que valoración fai a CRTVG da cobertura informativa que a TVG
realizou o día 4 de abril sobre a presentación do Proxecto de
orzamentos do Estado?
2. Considera a CRTVG que a información que se deu nos telexornais do
día 4 de abril sobre a repercusión dos orzamentos do Estado para
Galicia, cumpriu cos criterios de imparcialidade política que se lle
presupoñen a unha canle pública?
3. Cantos segundos de espazo informativo se dedicou nos informativos
do mediodía e do serán á valoración da repercusión dos orzamentos
do Estado por parte de cada grupo político?
4. Ten previsto a CRTVG poñer en marcha algún mecanismo para evitar
que se volvan a repetir nos telexornais da TVG episodios de
manipulación informativa?
Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Luis Manuel Alvarez Martínez
Abel Losada Alvarez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 10/04/2017 13:54:36
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 10/04/2017 13:54:43
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/04/2017 13:54:51
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/04/2017 13:54:58

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á MESA DO PARLAMENTO
ANTÓN SANCHEZ GARCÍA, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea,
ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3.ª.

A xeralización da externalización de servizos públicos municipais fíxose baixo
os argumentos pretendidamente indiscutibles da maior eficiencia da xestión
privada.
En realidade o que se buscaba, co establecemento dese “sentido común” e de
normas legais que o acompañaban facilitando a privatización de servizos
públicos, era a entrada das grandes empresas nun enorme e seguro negocio coas
nosas necesidades básicas.
A cidadanía e diferentes forzas políticas observaron como a xeralización deste
sistema non trouxo a mellora da eficiencia na prestación de servizos en moitos
casos, e si a precarización dos traballadores e traballadoras, a perda de calidade
do servizo e as prácticas corruptas asociadas á consecución de contratos.
Mentres dende moitos concellos, e dende a sociedade civil, xurdiron iniciativas
para recuperar o control sobre os servizos públicos, os gobernos do PP seguiron
traballando para blindar o negocio das grandes empresas.
Así se entenden, entre outras iniciativas, como a “Lei 27/2013 de racionalización
e sostenibilidade da administración local” que fomentaba a supresión e
privatización de servizos municipais, condicionando a Administración municipal
aos principios de estabilidade orzamentaria e suficiencia económica, en
detrimento do interese público xeral, ou o impedimento, e obriga de supresión,

27219

para a posta en marcha ou continuidade de iniciativas de actividade económica
polos concellos, en beneficio das empresas privadas.
A pesar dos atrancos, a vontade de xestionar directamente dende o público os
servizos básicos seguiu adiante con multitude de iniciativas concluídas ou en
camiño.
Por iso reaxe o Goberno do Estado, continuando a lexislar para entorpecer a quen
pretenda rescatar os servizos para o interese xeral.
Así entendemos as seguintes disposicións que aparecen no Proxecto de lei de
orzamentos xerais do Estado-2017:
“Disposición Adicional vixésimo séptica. Limitacións á incorporación de persoal
laboral ao sector público.
Un. Con efectos, desde a entrada en vigor desta Lei e vixencia indefinida, as
Administracións Públicas do artigo 2 do texto refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015,
de 30 de outubro, non poderán considerar como empregados públicos do seu
artigo 8, nin poderán incorporar en dita condición nunha Administración Pública
ou nunha entidade de dereito público:
a) Aos traballadores dos contratistas de concesións de obras ou de servizos
públicos ou de calquera outro contrato adxudicado polas Administracións
Públicas previstas no artigo 2.3 de la Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime
xurídico do Sector Público, cando os contratos se extingan polo seu
cumprimento, por resolución, incluído o rescate, ou se se adopta o secuestro ou
intervención do servizo conforme á lexislación de contratos do sector público que
resultase aplicable aos mesmos.
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b) Ao persoal laboral que preste servizos en sociedades mercantís públicas,
fundacións do sector público, consorcios, en persoas xurídicas societarias ou
fundacionais que vaian integrarse nunha Administración Pública.
Ao persoal referido nos apartados anteriores seralles de aplicación as previsións
sobre sucesión de empresas contidas na normativa laboral.
Dous. Naqueles supostos nos que, excepcionalmente, en cumprimento dunha
sentenza xudicial, ou previa tramitación dun procedemento que garanta os
principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, o persoal referido
no apartado 1.a) anterior sexa incorporado a sociedades mercantís públicas, as
incorporacións que se produzan de acordo co previsto neste apartado,
contabilizaranse como persoal de novo ingreso do cómputo da taxa de reposición
de efectivos, quedando suxeito aos límites e requisitos establecidos na Lei de
Orzamentos Xerais do Estado.
Tres. O establecido nesta Disposición adicional ten carácter básico e ditase ao
amparo do disposto nos artigos 149.1. 13ª y 18ª, así como do artigo 156.1 da
Constitución.”
Continuando na súa labor a favor das grandes multinacionais que a cotío fan
negocio cos servizos públicos, Montoro ataca as municipalizacións e ás
subrogacións.
Si xa había moitas dificultades impostas pola “Lei 27/2013 de racionalización e
sostenibilidade da Administración Local” agora tamén pechan pola vía das
sociedades:
“DA 15ª : 4. As sociedades mercantís públicas e entidades públicas empresariais
que xestionen servizos públicos ou realicen actividades dos enumerados no artigo
19.Un.2 desta Lei terán, como máximo, a taxa de reposición establecida para o
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respectivo sector no citado precepto, sempre que quede xustificada a necesidade
desa taxa para a adecuada prestación do servizo ou realización da actividade.”
Por riba co seguinte texto ameazante a quén se atreva a desafiar o marco
privatizador actual:
“Disposición Adicional trixésima quinta. Exixencia de responsabilidades nas
Administracións Públicas e entidades dependentes das mesmas pola utilización
da contratación laboral.
Un. Os contratos de traballo de persoal laboral nas Administracións Públicas e no
seu sector público, calquera que sexa a duración dos mesmos, deberán
formalizarse seguindo as prescricións e nos termos establecidos no Estatuto dos
Traballadores e demais normativa reguladora da contratación laboral, así como
do acordo coas previsións da correspondente Lei de Orzamentos Xerais do
Estado, séndolles de aplicación os principios de igualdade, publicidade, mérito y
capacidade no acceso ao emprego público, e debendo respectar en todo caso o
disposto na Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal
ao Servizo das Administracións Públicas, e calquera outra normativa en materia
de incompatibilidades.
Dous. Os órganos competentes en materia de persoal en cada unha das
Administracións Públicas e nas entidades que conforman o seu Sector Público
Instrumental serán responsables do cumprimento da citada normativa, e en
especial, velarán para evitar calquera tipo de irregularidade na contratación
laboral temporal que poida dar lugar á conversión dun contrato temporal en
indefinido non fixo. Así mesmo, os órganos de persoal citados non poderán
atribuír a condición de indefinido non fixo a persoal cun contrato de traballo
temporal, nin a persoal de empresas que á súa vez teñan un contrato
administrativo coa Administración respectiva, salvo cando elo se derive dunha
resolución xudicial.
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Tres. As actuacións irregulares na presente materia darán lugar á exixencia de
responsabilidades aos titulares dos órganos referidos no apartado segundo, de
conformidade coa normativa vixente en cada unha das Administracións Públicas.
Catro. As Administracións Públicas promoverán nos seus ámbitos respectivos o
desenvolvemento de criterios de actuación que permitan asegurar o cumprimento
desta disposición así como unha actuación coordinada dos distintos órganos con
competencia en materia de persoal.”
Con estas políticas deféndense os intereses privados das grandes empresas que
están a constituírse na realidade como unha administración paralela, e invádese a
autonomía local, poñendo paus nas rodas a quen opte pola xestión directa.
Por todo o dito, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
preguntas:
1) Concorda o Goberno galego con estas medidas incluídas no Proxecto de Lei
de Orzamentos do Estado?
2) Ten previsto posicionarse en contra deste ataque á autonomía local dos
concellos?
3) Ten prevista algunha medida que permita aos concellos ter máis ferramentas
para o control dos servizos externalizados e a súa recuperación si así fose a súa
vontade?
4) Vai a Xunta de Galicia continuar apostando pola externalización de servizos
públicos dentro das súas competencias?
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5) Permitirá que nos servizos externalizados polo propio Goberno galego se
continúe a precarizar aos traballadores e traballadoras?

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2017.
Asdo.: Antón Sánchez García
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 10/04/2017 14:44:48
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na comisión 6ª, relativa a coñecer que é
considerado interese público por parte do goberno galego no intento de venda das
centrais do río Xallas por parte de Ferroglobe

Despois dun longo período de incerteza no que o grupo Ferroglobe declarou
publicamente a súa intención de vender as centrais hidroeléctricas que explota no río
Xallas, intención que mesmo comunicou á bolsa, puidemos coñecer o pasado domingo
9 de abril de 2017 novos feitos que confirman a súa intención. Deste xeito, coñeceuse o
preacordo asinado o sábado 8 de abril entre a empresa e os sindicatos UGT-FICA,
Industria CC.OO, USO e SU que consiste nun denominado Plan Industrial 2017-2025
fundamentado na especulación e venda dun recurso do pobo galego. Na propia nota de
prensa enviada por Ferroglobe instaban á administración “para que apruebe con la
máxima diligencia todas las autorizaciones necesarias para poder acometer el Plan” e
que para enfrontar o teórico investimento “precisa de fondos extraordinarios que
solamente pueden provenir de la venta de los activos hidroeléctricos que actualmente
posee el Grupo y que han dejado de tener su sentido original y con ello su carácter
indispensable”. Alén disto, diferentes declaracións por parte da empresa indicaron que
nos seguintes días presentarían unha proposta á Xunta de Galiza.
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Os traballadores e traballadoras de Cee-Dumbría e o seu comité de empresa
rexeitan de forma unánime o acordo de elites asinado en Madrid. Non en van, cómpre
recordar que máis 75% dos delegados e delegadas sindicais de toda Galiza nas
diferentes empresas da multinacional están en contra do proceso de venda das centrais,
contando ademais co apoio de alcaldías e da veciñanza das comarcas afectadas. Cómpre
tamén recordar que Ferroatlántica explota as centrais a cambio do mantemento da
produción industrial e dos postos de traballo na Costa da Morte, que ten recibido
grandes beneficios desta situación e que a cambio ten aplicado un modelo de
explotación absolutamente neocolonial no que esquilma os nosos recursos a cambio de
cero investimentos na modernización da empresa e a cambio de incumprir
sistematicamente todos os acordos de creación de emprego, polo que o grupo
parlamentar do Bloque Nacionalista Galego rexeita toda credibilidade por parte das
cuestións referidas por Ferroglobe e entende que o que se agocha é unha operación de
desmantelamento e o financiamento dunha empresa privada con base nos nosos recursos
colectivos a cambio de promesas baleiras.
O Parlamento aprobou xa a comezos do ano 2016 por unanimidade unha
iniciativa do BNG que recolle a imposibilidade da segregación entre actividade
industrial e explotación eléctrica, tal como ademais ten ditaminado tanto o Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza coma o Tribunal Supremo. Diante dos novos
acontecementos coñecidos desde outubro de 2016 e diante da falta de claridade por
parte da Xunta de Galiza e a situación de incerteza, a mobilización social e política
trouxo de novo ao Parlamento Galego esta cuestión e na Comisión 6ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 2 de decembro de 2016, adoptáronse
acordos na mesma liña. Polo tanto, o grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
entende que o goberno galego debe manter a negativa a autorizar a venda das centrais
hidroeléctricas salvagardando un recurso fundamental para o desenvolvemento da
comarca e que non hai razóns para manter outra posición.
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Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral
na comisión 6ª:
- Que postura ten o goberno galego diante da petición de autorización de venda
dos activos hidroeléctricos do río Xallas?
- Entende o goberno galego que hai circunstancias para mudar o concepto de
interese público que recoñecen os documentos concesionais das centrais e as sentenzas
posteriores? Cales?
- Comparte o goberno galego as afirmacións de Ferroglobe de que os activos
hidroeléctricos e as condicións da concesión deixaron de ter o seu sentido orixinal e
polo tanto o seu carácter indispensábel?
- Considera o goberno galego que hai razóns xustificativas para autorizar a
especulación e venda dun recurso público?
- Considera o goberno galego que a produción das centrais hidroeléctricas xa
non é rendíbel economicamente? En base a que datos?
- Ten algunha garantía o goberno galego de que Ferroglobe estea en condicións
de cumprir algunha das promesas recollidas no seu plan de desmantelamento?
- Reuniuse ou vaise reunir o goberno galego co comité de empresa con data
posterior ao 8 de abril de 2017?
- Reuniuse ou vaise reunir o goberno galego coa empresa con data posterior ao 8
de abril de 2017? Coñecía as súas intencións con anterioridade?
- Garante o goberno galego o peche de ciclos produtivos no marco galego a raíz
do acordo proposto pola empresa?
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Santiago de Compostela, 10 de abril de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 10/04/2017 17:03:20

María Montserrat Prado Cores na data 10/04/2017 17:03:23

Ana Pontón Mondelo na data 10/04/2017 17:03:26

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/04/2017 17:03:28

Olalla Rodil Fernández na data 10/04/2017 17:03:30
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/04/2017 17:03:32
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

O "Castelo de Ameixenda é unha fortaleza levantada durante o reinado de
Carlos III, no século XVIII.
Construído nunha península de 33.000 metros cadrados, sobre acantilados
de 3,5 de alto, foi gardián da ría de Corcubión durante décadas.
A súa primeira pedra colocouse en 1740, e bautizárono «do Príncipe» na
honra do futuro rei Carlos IV. A obra foi proxectada polo enxeñeiro Llovet e rematada
por Carlos Lemaur.
O 17 de outubro de 1994, o Castelo do Príncipe era declarado Ben de
Interese Cultural na categoría de monumento. Cinco anos despois, o 17 de novembro de
1999, o Bng de Cee presentaba unha moción destinada a que se cumprira a lei do
patrimonio histórico-artístico con respecto ao Castelo do Príncipe.
Esta iniciativa facía referencia, entre outras cuestións, á obrigatoriedade dos
propietarios de abrir o edificio ao público catro veces ao mes, e á obriga do Concello de
protexer, defender, realzar e dar a coñecer o valor cultural do citado castelo.
Non foi aquela a única ocasión na que o Bng se interesou polo asunto, mais
nada cambiou desde a súa declaración, o Castelo segue pechado, o que claramente
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supón, a mais do incumprimento da devandita lei, a perda dun atractivo turístico no
pobo importantísimo.
Hoxe por hoxe, tanto no que ten a ver co pobo de Cee como coa comarca, o
turismo supón unha importante actividade económica, polo que perder ese atractivo é
tamén perder unha fonte de ingresos nos locais de hostelería, restauración e ocio do
pobo, que claramente se beneficiarían das visitas ó monumento.
O patrimonio histórico e cultural do noso concello está a ser esquecido e
desaproveitado ano tras ano e goberno tras goberno.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en
comisión:
- Que pensa facer a Xunta de Galicia co Castelo de Ameixenda, para que
sexa posto a visita pública catro días ó mes tal e como se contempla na normativa BIC?
- Ten pensado tamén establecer unha liña de asesoramento co concello para
que este poña en valor o citado monumento e a historia que o circunda para desfrute e
beneficio de lugareños e turistas?

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/04/2017 10:33:14

Noa Presas Bergantiños na data 11/04/2017 10:33:19

María Montserrat Prado Cores na data 11/04/2017 10:33:23

Olalla Rodil Fernández na data 11/04/2017 10:33:24

Xosé Luis Bará Torres na data 11/04/2017 10:33:27

Ana Pontón Mondelo na data 11/04/2017 10:33:32
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Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araujo, deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para o seu debate na
Comisión 7.ª, relativa á integración da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne
na Axencia Galega de Calidade Alimentaria.

O Consello da Xunta, no marco do proceso de racionalización das entidades
integrantes do sector público autonómico, iniciado no ano 2009, acordou, con
data do 16 de febreiro de 2012, aprobar o II Plan de avaliación de entidades
dependentes da Xunta de Galicia. Este plan incluía unha serie de medidas e
recomendacións para aplicar sobre un total de 55 organismos da Administración
instrumental, destinadas a acadar unha maior eficacia e eficiencia no
funcionamento do sector público.

Entre as medidas incluídas nesta segunda fase de desenrolo do citado plan,
figuraba o de levar a cabo os traballos conducentes á integración da Fundación
Centro Tecnolóxico da Carne (CTC), xunto co Instituto Galego de Calidade
Alimentaria (INGACAL), na futura Axencia Galega de Calidade Alimentaria,
que se creará de conformidade co disposto na Disposición transitoria terceira 5
da Lei 16/12010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia (Lofaxga).
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Moitos dos organismos que no Consello da Xunta, do 16 de febreiro de 2012, se
acordou a súa extinción, xa están integrados en diferentes axencias, sen embargo,
descoñecese os motivos ou intereses particulares que paralizan ou impiden a
integración do CTC na citada axencia.

Segundo o proxecto de decreto polo que se aproban os Estatutos da Axencia
Galega da Calidade Alimentaria, dita Axencia englobaría aos Centros que están
formando parte do INGACAL (Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
(Abegondo-A Coruña) do que depende a Estación Experimental de Gandaría de
Montaña Marco da Curra (Monfero-A Coruña), a Estación Experimental
Agrícola de Baixo Miño en Salceda de Caselas (Salceda de Caselas-Pontevedra);
a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Leiro-Ourense) da cal depende a
Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia (Pontevedra); o
Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (Abegondo-A Coruña); Centro
de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra).

A Axencia será o instrumento básico de actuación da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de promoción e protección da
calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintos
indicativos de calidade. Así mesmo, é obxecto da Axencia a investigación e o
desenvolvemento

tecnolóxico

no

sector

agroalimentario,

desenvolvendo

actividades de I+D+i nos sectores agrario, gandeiro e forestal; impulsar o
desenvolvemento rural e a transferencia tecnolóxica.

Con funcións e fins moi semellantes, o Centro Tecnolóxico da Carne é unha
fundación de interese galego que pretende dinamizar e mellorar a capacidade
competitiva do sector agroalimentario de Galicia: Fomentar a Investigación, o
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desenvolvemento tecnolóxico e a innovación (I+D+i); coordinar o asesoramento
e a transferencia tecnolóxica, para unha eficiente utilización dos medios
tecnolóxicos; asistir ao sector nos procesos de adaptación e contribuír a mellorar
as técnicas de xestión produtiva; atender a formación profesional dos recursos
humanos.

O CTC persegue os mesmos obxectivos e finalidades na súa actividade que a
Axencia,

como

é

o

desenrolo

de

proxectos

de

investigación

no

sectoragroalimentario, impulsando a transferencia de tecnoloxía e prestando
servizos tecnolóxicos de I+D+i e formativos.

Se un dos fins do Plan de racionalización da administración paralela da Xunta
consiste na supresión ou agrupación de entes similares e que desempeñen
funcións moi semellantes ca finalidade de buscar unha Administración “máis
eficaz, máis eficiente e menos custosa” sen afectar a prestación dos seus servizos
e da súa calidade, non se pode entender a non inclusión, a día de hoxe, da
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne na Axencia Galega de Calidade
Alimentaria, ambas pertencentes á mesma Consellería e Dirección Xeral.

Alén disto vemos como acaban de denegar o teletraballo a unha investigadora do
Centro Tecnolóxico da Carne con tres fillos e tres horas o día de viaxe,
xustificando a Xunta de Galiza que non cabe esa posibilidade de conciliación en
dito centro.

Polo exposto, os deputados do Grupo Parlamentar de En Marea presentan as
seguintes preguntas, para a súa resposta oral na Comisión 7.ª:
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1.ª) Ten previsto a Xunta de Galicia a integración da Fundación Centro
Tecnolóxico da Carne na Axencia Galega de Calidade Alimentaria?
2.ª) Cando prevén a posta en funcionamento de dita Axencia Galega de Calidade
Alimentaria?
3.ª) Que xustificación da a Consellería de Medio Rural ande a denegación da
conciliación a esta traballadora?
Santiago de Compostela, 10 de abril de 2017.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Quinteiro Araujo
Deputados do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 11/04/2017 11:46:06

Paula Quinteiro Araújo na data 11/04/2017 11:46:15
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A Mesa do Parlamento

Teresa Egerique Mosquera, César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez,
Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés
Rodríguez Pérez e Martín Fernández Prado, 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 na Comisión 4ª, Educación e Cultura.

O sector audiovisual galego, ten acadado xa o seu prestixio no ámbito nacional. Proba
diso son as numerosas colaboracións de produtoras galegas e profesionais a título
individual en proxectos de éxito, proxectos que contan con numerosos premios. Unha
vez recoñecida a calidade no sector audiovisual galego a nivel nacional o obxectivo é
conquistar o mercado estranxeiro comezando coa presenza en diferentes Feiras
Internacionais.

A día de hoxe o audiovisual é un sector en auxe tanto na súa perspectiva sociocultural
como económica. Hai pouco tempo desenvolveuse a European Film Market de Berlín e
temos coñecemento de que o sector tamén vai estar presente en varios encontros en
Francia e Buenos Aires.

Esta estratexia de internacionalización parece que podería ter unha repercusión moi
positiva no panorama audiovisual galego por iso e polos motivos expostos os
deputados asinantes formulamos a seguinte pregunta en Comisión:
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Podería facer un balance da presenza das produtoras galegas na Film Market e
explicar qué beneficios ten para a industria cultural/audiovisual galega esa presenza
internacional?

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2017
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 11/04/2017 12:51:22
César Manuel Fernández Gil na data 11/04/2017 12:51:39
Maria Antón Vilasánchez na data 11/04/2017 12:51:42
Carlos Gómez Salgado na data 11/04/2017 12:51:51
Carlos Enrique López Crespo na data 11/04/2017 12:51:59
Antonio Mouriño Villar na data 11/04/2017 12:52:07
Moisés Rodríguez Pérez na data 11/04/2017 12:52:17
Martín Fernández Prado na data 11/04/2017 12:52:27
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