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ı 15029 (10/POP-001998)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da introdución dalgunha modificación na normativa vixente para evitar os sobrecustos na factura da luz e un maior retorno dos proxectos eólicos
49745

ı

15038 (10/POP-001999)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para acordar a implantación do modelo denominado ‘liña fría’
para o servizo de comidas do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
49748

ı

15039 (10/POP-002000)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da actuación da Fiscalía en Ourense nun caso de violencia
de xénero
49751

ı

15040 (10/POP-002001)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego diante do desmantelamento do
servizo postal no medio rural de Galicia, principalmente na provincia de Ourense
49755

ı

15041 (10/POP-002002)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación co proxecto de cen49759
tral hidroeléctrica reversible promovido por Gas Natural SDG, S. A., nos ríos Salas e Limia

ı

15044 (10/POP-002003)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso de medidas específicas de apoio á
prevención e atención no territorio galego das enfermidades respiratorias de orixe profesional
49763
como a silicose
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ı

15046 (10/POP-002004)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das propostas de legalización e normalización da práctica dos ventres de alugueiro ou xestación subrogada
49767

ı

15064 (10/POP-002005)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a consolidación, conservación e
accesibilidade da torre medieval de Sande, no concello de Cartelle
49772

ı

15082 (10/POP-002006)

ı

15103 (10/POP-002007)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para paliar as perdas actuais e os danos a longo
prazo ocasionados polas extremas condicións climatolóxicas padecidas no ano 2017 no sector agra49775
rio da provincia de Ourense
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as demandas realizadas ou previstas polo Goberno galego ao Goberno central para a adop49777
ción dalgunha medida fiscal co fin de abaratar a factura da electricidade

ı

15069 (10/POP-002008)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación do Decreto 253/2007, do 13 de decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo
49781
ı 15136 (10/POP-002009)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do incremento nun 3 % do gasto total dos fogares no ano 2016 en España, mentres
49784
que en Galicia permaneceu estancado

ı

15138 (10/POP-002010)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas no
referido ao gasto total realizado polos fogares no ano 2016
49787

ı

15139 (10/POP-002011)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
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Sobre as razóns da existencia de comunidades autónomas onde o gasto das familias se incrementa
nun 7 % no ano 2016, mentres que en Galicia se estanca
49790

ı

15140 (10/POP-002012)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada nun 0,5 % do gasto medio por fogar en Galicia no ano 2016, mentres
que se incrementa nun 2,6 % de media no resto do Estado e o 6 % ou máis noutras comunidades
autónomas
49793

ı

15141 (10/POP-002013)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada do gasto medio dos fogares en Galicia no ano 2016

ı

49796

15142 (10/POP-002014)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do incremento do gasto medio por persoa en España dez veces máis que en Galicia
49799
no ano 2016

ı

15143 (10/POP-002015)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a posible recuperación económica ou saída da crise cando o gasto dos fogares, medido no
seu conxunto ou en valores medios por fogar ou persoa, se mantén estancado ou se reduce no
ano 2016
49802

ı

15170 (10/POP-002016)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as conclusións do expediente informativo anunciado polo Goberno galego en relación cos
protocolos de traballo seguidos polas compañías distribuidoras de electricidade respecto dos cortes na subministración da enerxía eléctrica producidos durante os temporais dos primeiros días
49805
de febreiro de 2017

ı

15171 (10/POP-002017)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non mellorar a estratexia e o esforzo investidor en I+D+i
49807
ı 15172 (10/POP-002018)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia dunha axeitada prestación de servizos
49810
financeiros en Galicia, en particular no medio rural
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15173 (10/POP-002019)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia ante o remate das concesións de saltos hidráulicos
49813

ı

15174 (10/POP-002020)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para corrixir a espera existente
para a realización de probas de TAC no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
49817

ı

15175 (10/POP-002021)

ı

15178 (10/POP-002022)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co alcance do tícket eléctrico e das outras axudas
establecidas para o ano 2017 co fin de combater a pobreza enerxética das familias
49821
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación do impacto a medio prazo na economía do baixo nivel das pensións das persoas autónomas
49825

ı

15179 (10/POP-002023)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a proxección dunha planta de produción de mestura bituminosa en quente na canteira de
Bouzas, número 266, de Parada de Ribeira, no concello de Xinzo de Limia
49828

ı

15184 (10/POP-002024)

ı

15185 - 15525 (10/POP-002025)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación co proceso de deslocalización que se
está a producir nas empresas do sector da automoción en Galicia
49832
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para retirar da base de Vilanova o helicóptero contraincendios
49835
do Barco de Valdeorras

ı

15195 (10/POP-002026)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Consellería do Medio Rural para atallar as deficiencias e consecuencias
económicas negativas que están a xerar os falsos positivos do actual sistema de saneamento gandeiro
49840
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15199 (10/POP-002027)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da convocatoria dunha mesa para a elaboración
do novo plan de transporte de Galicia que conte coa participación dos concellos, das deputacións,
das ANPA, das empresas e dos sindicatos
49843

ı

15200 (10/POP-002028)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posilbe autorización do proxecto de instalación
dunha planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos non perigosos
49847
na parroquia de Oseiro, no concello de Arteixo

ı

15233 (10/POP-002029)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas específicas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para incrementar a poboación traballadora dos concellos ourensáns
49850

ı

15290 (10/POP-002030)

ı

15292 (10/POP-002031)

ı

15298 (10/POP-002032)

ı

15304 (10/POP-002033)

ı

15335 (10/POP-002034)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos efectos do constante incremento da chegada
de turistas a Galicia
49853
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os medios humanos e materias de que dispón a Consellería do Mar para o control do furtivismo
49855
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das iniciativas de posta en valor das embarcacións
49857
tradicionais e das carpinterías de ribeira
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non destinar os seus medios formativos a darlles aos traballadores do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais unha formación rigorosa
49859
e axeitada nas súas unidades de competencia
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos referidos á evolución que presentan o
valor das capturas e a construción de novas embarcacións na frota do cerco no ano 2017 49862

ı

15354 (10/POP-002035)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os beneficios que vai achegar e o contido concreto do Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos
mariños de Galicia, publicado por unha das investigadoras do Intecmar
49864

ı

15360 (10/POP-002036)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento da campaña da centola no
ano 2017
49866

ı

15363 (10/POP-002037)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a evolución das descargas e a facturación de peixe fresco nas lonxas galegas para o ano 2017,
49868
atendendo ás distintas modalidades de pesca

ı

15365 (10/POP-002038)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos publicados por Anfaco-Cecopesca en
xuño de 2017 respecto das exportacións do sector da conserva
49870

ı

15367 (10/POP-002039)

ı

15378 (10/POP-002040)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación coa situación
xerada a causa do conflito laboral existente entre o colectivo de examinadores e a Dirección Xeral
de Tráfico
49872
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa oposición de entidades ecoloxistas, asociacións
veciñais e representantes políticos á instalación dunha planta de almacenamento e valorización de
residuos industriais e urbanos non perigosos no lugar Teixoeira-Santa Icía, no concello de Arteixo
49875

ı

15383 (10/POP-002041)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns de Portos de Galicia para demorar a execución dos convenos asinados co Concello
49877
de Poio para o acondicionamento das zonas portuarias de Covelo e Raxó
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ı

15388 (10/POP-002042)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do problema que están a ter as comunidades de augas
de consumo humano a causa da denegación da renovación das súas concesións
49879

ı

15400 (10/POP-002044)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución que presenta a recadación do IRPF en
Galicia no período xaneiro-xuño de 2017 en relación co total das delegacións da Axencia Tributaria
49881
ı 15401 (10/POP-002046)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns existentes para que Galicia sexa a única comunidade autónoma onde se produce
unha baixada da recadación total da Axencia Tributaria no período xaneiro-xuño 2017 en relación
49885
co mesmo período de 2016

ı

15402 (10/POP-002047)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución que presenta a recadación do IVE en
Galicia no período xaneiro-xuño de 2017 en relación co total das delegacións da Axencia Tributaria
49889

ı

15404 (10/POP-002048)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o número de novos permisos de explotación marisqueira convocados para o ano 2017 49893

ı

15473 (10/POP-002049)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai Portos de Galicia en relación co número de tráficos de mercadorías rexis49895
trados no ano 2016 nos 122 peiraos de titularidade autonómica

ı

15476 (10/POP-002050)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da apertura dalgunha investigación en relación
coa morte masiva do cabalón ou xarda pintada en determinadas zonas de Galicia, en concreto, na
49897
ría de Vigo

ı

15478 (10/POP-002051)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
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Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do desenvolvemento das campañas para o
fomento do consumo de peixes e mariscos tituladas O sabor da aventura está no mar, Ponlle as pilas
ao teu bocata e Do mar ao prato
49899

ı

15480 (10/POP-002052)

ı

15485 (10/POP-002053)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do esforzo investidor realizado por Portos
49901
de Galicia nos últimos anos
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar do uso, para a trazabilidade nos produtos pesqueiros,
dun método telemático punteiro a nivel europeo, a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e
por medio dos terminais Ticpesc existentes nos portos de titularidade autonómica
49903

ı

15495 (10/POP-002054)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 10 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego en relación coas actuacións levadas a cabo polo Consor49905
cio Casco Vello de Vigo desde a súa creación

ı

15497 (10/POP-002055)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para solucionar as deficiencias e carencias detectadas
na prestación de servizos, as condicións laborais do persoal e o estado de conservación das instalacións dos centros de atención directa da provincia da Coruña
49907

ı

15498 (10/POP-002056)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo das
obras, na Residencia de Maiores de Caranza, de Ferrol
49909

ı

15499 (10/POP-002057)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para atender as demandas existentes na Residencia
Asistida de Maiores de Oleiros
49912

ı

15500 (10/POP-002058)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a revisión da Lei 1/2012, de medidas temporais
en determinadas materias do emprego público, co fin de recuperar os dereitos suspendidos no
49915
V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia
49731
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ı
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X lexislatura. Número 174. 13 de setembro de 2017

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 8 máis
Sobre as actuacións que está a desenvolver de xeito cotián e as prioridades da Xunta de Galicia en
49918
materia de conservación de estradas
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os investimentos previstos polo Goberno galego nos terreos do Alto dos Vales postos á disposición polo Concello de Lalín para mellorar os equipamentos sanitarios da zona
49920

ı

15534 (10/POP-002061)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a fase en que se atopa o proxecto de construción dun centro público de atención ás persoas
con discapacidade de máis de 21 anos na provincia de Ourense
49923

ı

15542 (10/POP-002062)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o compromiso da Xunta de Galicia en relación coa construción dunha estación depuradora
49925
de augas residuais no concello de Poio

ı

15545 (10/POP-002063)

ı

15565 (10/POP-002064)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a problemática existente en relación cun fogar residencial de carácter privado e con ánimo
de lucro da Laracha
49927
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego respecto das denuncias presentadas en Galicia en relación
coas secuelas da cirurxía refractiva e a publicidade enganosa referida a esta
49930

ı

15566 (10/POP-002065)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
Sobre a solución prevista pola Xunta de Galicia ante a falta de recoñecemento profesional da titulación de técnico de atención a persoas en situación de dependencia
49932

ı

15567 (10/POP-002066)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o tipo de actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coas deficiencias detectadas na xestión e no funcionamento do Servizo de Atención de Emerxencias
49934
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ı

15568 (10/POP-002067)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da xestión levada a cabo pola Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol en relación co servizo de limpeza dos centros hospitalarios
49937

ı

15569 (10/POP-002068)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da contratación de máis persoal para facer
e informar dos TAC
49939

ı

15599 (10/POP-002069)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da idade e necesidades das persoas dependentes usuarias
49941
para a posta en marcha do Centro de Día do concello de Corcubión

ı

15612 (10/POP-002070)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre os elementos determinantes da política orzamentaria prevista pola Xunta de Galicia para o
resto da X lexislatura
49943

ı

15652 (10/POP-002071)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns que posibilitan a concesión polo Inega dunha axuda de 1.000.000 de euros para a
49946
execución do proxecto de construción dun planta de biomasa no concello de Melide

ı

15658 (10/POP-002072)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre os tempos de agarda existentes desde a presentación dunha solicitude e a efectiva percepción
49951
dunha prestación ao abeiro da Lei de dependencia

ı

15699 (10/POP-002073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para o inicio dos trámites para a construción do Centro
49954
de Alta Resolución de Lalín
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 11 de setembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite e publicación
- 15029 (10/POP-001998)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da introdución dalgunha modificación na normativa vixente para evitar os sobrecustos na factura da luz e un maior retorno dos proxectos eólicos
- 15038 (10/POP-001999)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para acordar a implantación do modelo denominado ‘liña fría’
para o servizo de comidas do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
- 15039 (10/POP-002000)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da actuación da Fiscalía en Ourense nun caso de violencia
de xénero
- 15040 (10/POP-002001)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego diante do desmantelamento do
servizo postal no medio rural de Galicia, principalmente na provincia de Ourense
- 15041 (10/POP-002002)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación co proxecto de
central hidroeléctrica reversible promovido por Gas Natural SDG, S. A., nos ríos Salas e Limia
- 15044 (10/POP-002003)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso de medidas específicas de apoio á prevención e atención no territorio galego das enfermidades respiratorias de orixe profesional como a silicose
- 15046 (10/POP-002004)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das propostas de legalización e normalización da práctica dos ventres de alugueiro ou xestación subrogada
- 15064 (10/POP-002005)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a consolidación, conservación e
accesibilidade da torre medieval de Sande, no concello de Cartelle
- 15082 (10/POP-002006)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para paliar as perdas actuais e os danos a longo
prazo ocasionados polas extremas condicións climatolóxicas padecidas no ano 2017 no sector agrario da provincia de Ourense
- 15103 (10/POP-002007)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as demandas realizadas ou previstas polo Goberno galego ao Goberno central para a adopción
dalgunha medida fiscal co fin de abaratar a factura da electricidade
- 15069 (10/POP-002008)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación do Decreto 253/2007, do 13
de decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego
da Vivenda e Solo
- 15136 (10/POP-002009)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do incremento nun 3 % do gasto total dos fogares no ano 2016 en España, mentres
que en Galicia permaneceu estancado
- 15138 (10/POP-002010)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas no
referido ao gasto total realizado polos fogares no ano 2016
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- 15139 (10/POP-002011)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da existencia de comunidades autónomas onde o gasto das familias se incrementa
nun 7 % no ano 2016, mentres que en Galicia se estanca
- 15140 (10/POP-002012)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada nun 0,5 % do gasto medio por fogar en Galicia no ano 2016, mentres
que se incrementa nun 2,6 % de media no resto do Estado e o 6 % ou máis noutras comunidades
autónomas
- 15141 (10/POP-002013)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada do gasto medio dos fogares en Galicia no ano 2016
- 15142 (10/POP-002014)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do incremento do gasto medio por persoa en España dez veces máis que en Galicia
no ano 2016
- 15143 (10/POP-002015)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a posible recuperación económica ou saída da crise cando o gasto dos fogares, medido no seu
conxunto ou en valores medios por fogar ou persoa, se mantén estancado ou se reduce no ano 2016
- 15170 (10/POP-002016)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as conclusións do expediente informativo anunciado polo Goberno galego en relación cos
protocolos de traballo seguidos polas compañías distribuidoras de electricidade respecto dos cortes na subministración da enerxía eléctrica producidos durante os temporais dos primeiros días
de febreiro de 2017
- 15171 (10/POP-002017)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non mellorar a estratexia e o esforzo investidor en I+D+i
- 15172 (10/POP-002018)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia dunha axeitada prestación de servizos
financeiros en Galicia, en particular no medio rural
- 15173 (10/POP-002019)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia ante o remate das concesións de saltos
hidráulicos
- 15174 (10/POP-002020)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para corrixir a espera existente
para a realización de probas de TAC no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
- 15175 (10/POP-002021)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co alcance do tícket eléctrico e das outras axudas
establecidas para o ano 2017 co fin de combater a pobreza enerxética das familias
- 15178 (10/POP-002022)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación do impacto a medio prazo na economía do baixo nivel das pensións das persoas autónomas
- 15179 (10/POP-002023)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a proxección dunha planta de produción de mestura bituminosa en quente na canteira de
Bouzas, número 266, de Parada de Ribeira, no concello de Xinzo de Limia
- 15184 (10/POP-002024)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación co proceso de deslocalización que se
está a producir nas empresas do sector da automoción en Galicia
- 15185 - 15525 (10/POP-002025)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para retirar da base de Vilanova o helicóptero contraincendios
do Barco de Valdeorras
A Mesa admítea coa corrección de erros formulada no doc. núm. 15525.
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- 15195 (10/POP-002026)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Consellería do Medio Rural para atallar as deficiencias e consecuencias económicas negativas que están a xerar os falsos positivos do actual sistema de saneamento gandeiro
- 15199 (10/POP-002027)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da convocatoria dunha mesa para a elaboración
do novo plan de transporte de Galicia que conte coa participación dos concellos, das deputacións,
das ANPA, das empresas e dos sindicatos
- 15200 (10/POP-002028)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posilbe autorización do proxecto de instalación
dunha planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos non perigosos
na parroquia de Oseiro, no concello de Arteixo
- 15233 (10/POP-002029)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas específicas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para incrementar a poboación traballadora dos concellos ourensáns
- 15290 (10/POP-002030)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos efectos do constante incremento da chegada
de turistas a Galicia
- 15292 (10/POP-002031)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os medios humanos e materias de que dispón a Consellería do Mar para o control do furtivismo
- 15298 (10/POP-002032)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das iniciativas de posta en valor das embarcacións
tradicionais e das carpinterías de ribeira
- 15304 (10/POP-002033)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
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Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non destinar os seus medios formativos a darlles aos traballadores do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais unha formación rigorosa
e axeitada nas súas unidades de competencia
- 15335 (10/POP-002034)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos referidos á evolución que presentan o
valor das capturas e a construción de novas embarcacións na frota do cerco no ano 2017
- 15354 (10/POP-002035)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os beneficios que vai achegar e o contido concreto do Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos
mariños de Galicia, publicado por unha das investigadoras do Intecmar
- 15360 (10/POP-002036)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento da campaña da centola no
ano 2017
- 15363 (10/POP-002037)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a evolución das descargas e a facturación de peixe fresco nas lonxas galegas para o ano 2017,
atendendo ás distintas modalidades de pesca
- 15365 (10/POP-002038)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos publicados por Anfaco-Cecopesca en
xuño de 2017 respecto das exportacións do sector da conserva
- 15367 (10/POP-002039)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación coa situación xerada
a causa do conflito laboral existente entre o colectivo de examinadores e a Dirección Xeral de Tráfico
- 15378 (10/POP-002040)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa oposición de entidades ecoloxistas, asociacións
veciñais e representantes políticos á instalación dunha planta de almacenamento e valorización de
residuos industriais e urbanos non perigosos no lugar Teixoeira-Santa Icía, no concello de Arteixo

49739

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

X lexislatura. Número 174. 13 de setembro de 2017

- 15383 (10/POP-002041)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns de Portos de Galicia para demorar a execución dos convenos asinados co Concello
de Poio para o acondicionamento das zonas portuarias de Covelo e Raxó
- 15388 (10/POP-002042)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do problema que están a ter as comunidades de augas
de consumo humano a causa da denegación da renovación das súas concesións
- 15400 (10/POP-002044)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución que presenta a recadación do
IRPF en Galicia no período xaneiro-xuño de 2017 en relación co total das delegacións da Axencia
Tributaria
- 15401 (10/POP-002046)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns existentes para que Galicia sexa a única comunidade autónoma onde se produce
unha baixada da recadación total da Axencia Tributaria no período xaneiro-xuño 2017 en relación
co mesmo período de 2016
- 15402 (10/POP-002047)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución que presenta a recadación do IVE en
Galicia no período xaneiro-xuño de 2017 en relación co total das delegacións da Axencia Tributaria
- 15404 (10/POP-002048)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o número de novos permisos de explotación marisqueira convocados para o ano 2017
- 15473 (10/POP-002049)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai Portos de Galicia en relación co número de tráficos de mercadorías rexistrados no ano 2016 nos 122 peiraos de titularidade autonómica
- 15476 (10/POP-002050)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da apertura dalgunha investigación en relación
coa morte masiva do cabalón ou xarda pintada en determinadas zonas de Galicia, en concreto, na
ría de Vigo
- 15478 (10/POP-002051)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do desenvolvemento das campañas para o
fomento do consumo de peixes e mariscos tituladas O sabor da aventura está no mar, Ponlle as pilas
ao teu bocata e Do mar ao prato
- 15480 (10/POP-002052)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do esforzo investidor realizado por Portos
de Galicia nos últimos anos
- 15485 (10/POP-002053)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar do uso, para a trazabilidade nos produtos pesqueiros,
dun método telemático punteiro a nivel europeo, a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e
por medio dos terminais Ticpesc existentes nos portos de titularidade autonómica
- 15495 (10/POP-002054)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 10 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego en relación coas actuacións levadas a cabo polo Consorcio Casco Vello de Vigo desde a súa creación
- 15497 (10/POP-002055)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para solucionar as deficiencias e carencias detectadas
na prestación de servizos, as condicións laborais do persoal e o estado de conservación das instalacións dos centros de atención directa da provincia da Coruña
- 15498 (10/POP-002056)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo das
obras, na Residencia de Maiores de Caranza, de Ferrol
- 15499 (10/POP-002057)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para atender as demandas existentes na Residencia
Asistida de Maiores de Oleiros
- 15500 (10/POP-002058)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a revisión da Lei 1/2012, de medidas temporais
en determinadas materias do emprego público, co fin de recuperar os dereitos suspendidos no
V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia
- 15502 (10/POP-002059)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 8 máis
Sobre as actuacións que está a desenvolver de xeito cotián e as prioridades da Xunta de Galicia en
materia de conservación de estradas
- 15518 (10/POP-002060)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os investimentos previstos polo Goberno galego nos terreos do Alto dos Vales postos á disposición polo Concello de Lalín para mellorar os equipamentos sanitarios da zona
- 15534 (10/POP-002061)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a fase en que se atopa o proxecto de construción dun centro público de atención ás persoas
con discapacidade de máis de 21 anos na provincia de Ourense
- 15542 (10/POP-002062)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o compromiso da Xunta de Galicia en relación coa construción dunha estación depuradora
de augas residuais no concello de Poio
- 15545 (10/POP-002063)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a problemática existente en relación cun fogar residencial de carácter privado e con ánimo
de lucro da Laracha
- 15565 (10/POP-002064)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego respecto das denuncias presentadas en Galicia en relación
coas secuelas da cirurxía refractiva e a publicidade enganosa referida a esta
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- 15566 (10/POP-002065)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
Sobre a solución prevista pola Xunta de Galicia ante a falta de recoñecemento profesional da titulación de técnico de atención a persoas en situación de dependencia
- 15567 (10/POP-002066)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o tipo de actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coas deficiencias detectadas na xestión e no funcionamento do Servizo de Atención de Emerxencias
- 15568 (10/POP-002067)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da xestión levada a cabo pola Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol en relación co servizo de limpeza dos centros hospitalarios
- 15569 (10/POP-002068)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da contratación de máis persoal para facer
e informar dos TAC
- 15599 (10/POP-002069)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da idade e necesidades das persoas dependentes usuarias
para a posta en marcha do Centro de Día do concello de Corcubión
- 15612 (10/POP-002070)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre os elementos determinantes da política orzamentaria prevista pola Xunta de Galicia para o
resto da X lexislatura
- 15652 (10/POP-002071)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns que posibilitan a concesión polo Inega dunha axuda de 1.000.000 de euros para a
execución do proxecto de construción dun planta de biomasa no concello de Melide
- 15658 (10/POP-002072)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre os tempos de agarda existentes desde a presentación dunha solicitude e a efectiva percepción dunha prestación ao abeiro da Lei de dependencia
- 15699 (10/POP-002073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para o inicio dos trámites para a construción do Centro
de Alta Resolución de Lalín
Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

Está actualmente en tramitación administrativa un parque eólico en Pena
Forcada, concello de Laxe, que contará con 3 aeroxeneradores de 3 MW de
potencia unitaria e 151 metros de altura total; un concello que ata o de agora
estaba libre dese tipo de instalacións.
A mellora da tecnoloxía eólica fai que cada vez se precisen menos unidades de
aeroxeneradores para instalar a mesma potencia.
Pero o feito é que na Lei 8/2009, que regula o Aproveitamento Eólico e crea o
Canon Eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, no seu artigo 15
establécese a Cota Tributaria
“Artigo 15 Tipo de gravame e cota tributaria
1. A cota tributaria vén determinada pola aplicación á base impoñible dos
seguintes tipos de gravame anuais:
 En parques eólicos que dispoñan de entre 1 e 3 aeroxeneradores: 0 euros
por cada unidade de aeroxenerador.
 En parques eólicos que dispoñan de entre 4 e 7 aeroxeneradores: 2.300
euros por cada unidade de aeroxenerador.
 En parques eólicos que dispoñan de entre 8 e 15 aeroxeneradores: 4.100
euros por cada unidade de aeroxenerador.
 En parques eólicos que dispoñan de máis de 15 aeroxeneradores: 5.900
euros por unidade de aeroxenerador.”
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E, polo tanto, o parque eólico de Pena Forcada-Catasol II non tería que pagar nin
un euro polo Canon Eólico o que fai que esta instalación non teña practicamente
retorno social, mentres que si vai implicar impactos importantísimos no Concello
de Laxe.
É doadamente previsible que estes casos se produzan cada vez en máis parques e
débenos levar a reflexionar acerca de tomar medidas para garantir un maior
retorno social das actividades que explotan os recursos naturais do país e o seu
territorio, ao marxe das garantías ambientais, paisaxísticas e de patrimonio
imprescindibles.
Por outra banda a Lei 24/2013 do sector eléctrico permite que este tipo de
impostos si repercutan na factura da luz dos consumidores das comunidades
autónomas que os apliquen.
De ser isto así en Galiza o cobro do Canón Eólico, que ten como obxectivos
contribuír a regular e preservar o medio ambiente na súa consideración de ben
protexido, con carácter de ingreso compensatorio e como prestación patrimonial
de dereito público de natureza extrafiscal e real, pasaría a ser un sobrecuste na
factura da luz para quen máis sufre eses impactos, a cidadanía galega, nunha
Galiza que xa exporta aproximadamente 1 de cada 3 MW de enerxía eléctrica
producida.

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

- Ten pensado a Xunta de Galicia facer algunha modificación na normativa ao
respecto para evitar os sobrecustes na factura da luz e un maior retorno social dos
proxectos eólicos?

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2017.
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Asdo.: Antón Sánchez García
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 01/09/2017 11:12:53
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15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Montserrat Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz e Xosé 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 Pleno, relativa ao desmantelamento dos servizo
se cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para implantar o modelo
chamado de “liña fría”.

Segundo as informacións ás que tivo acceso este Grupo Parlamentar parece que
de forma inminente se vai producir o desmantelamento do servizo de cociña existente
no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para substituílo polo modelo
chamado de “liña fría”.
Este modelo que se implantou xa no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo supón a
privatización deste servizo e o conseguinte deterioro da calidade do servizo. Son moitas
as evidencias do fracaso deste modelo que ten provocado numerosas queixas dos e das
usuarias e do persoal sanitario. Desde a súa implantación téñense producido numerosas
deficiencias: pratos que chegan fríos aos e ás pacientes, a súa escaseza ou incluso que
non se adecúen ás prescricións de dieta realizada polo persoal facultativo.
Este modelo que xa foi ensaiado noutros lugares ten evidenciado o seu fracaso
non só pola perda da calidade da alimentación senón que mesmo porque resulta máis
caro para o erario público, de aí que en moitos casos, fora de Galiza, se estea revertendo
cara o modelo de cociña convencional.
Ademais de ser un claro exemplo de privatización e de beneficio privado en
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detrimento da calidade do servizo e dos dereitos dos e das usuarias tamén ten
consecuencias laborais para o persoal que actualmente se ocupa destas tarefas que
descoñecen cal vai ser a súa situación no futuro.

Estas son as razóns polas que formulamos a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno:
Que razóns xustifican ou amparan a decisión de implantar o modelo de “liña
fría” para o servizo de comidas no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 01/09/2017 11:25:53
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María Montserrat Prado Cores na data 01/09/2017 11:25:58

Ana Pontón Mondelo na data 01/09/2017 11:25:59

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/09/2017 11:26:01

Olalla Rodil Fernández na data 01/09/2017 11:26:02

Xosé Luis Bará Torres na data 01/09/2017 11:26:04
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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, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á persecución
política dunha muller vítima de acoso en Ourense e as actuacións que debe levar
a cabo o goberno galego.

O pasado mércores 14 de xuño de 2017 fíxose público que o fiscal xefe de
Ourense, Florentino Delgado, recorreu o auto polo que era arquivada a demanda
contra José Manuel Baltar, Presidente da Deputación de Ourense, por un
presunto acoso sexual, co fin de sentar á denunciante na bancada das persoas
acusadas.
Nun contexto onde a violencia machista non cesa de acosar, maltratar e
asasinar a milleiros de mulleres desde o Bloque Nacionalista Galego observamos
con fonda preocupación esta grave situación na que se sitúa no punto de mira
social e político a unha muller e se lanza unha mensaxe moi negativa a todas
aquelas mulleres que poidan estar nunha situación de violencia machista e
valoren acudir á xustiza. Unha xustiza que desta volta convértese nunha
manifestación máis das fondas raíces do patriarcado no lugar dun espazo
favorecedor da súa superación.
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A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento
integral da violencia de xénero recolle no seu preámbulo que “A violencia
machista e os malos tratos formaron parte da vida cotiá de moitas mulleres ao
longo do tempo. Mais esta violencia estaba normalizada e naturalizada, co que
non tiña recoñecemento como tal, o que provocaba a súa invisibilidade e
ocultamento”. As nacionalistas consideramos que esta situación non está aínda
superada na sociedade e que a invisibilidade e a ocultación, así como o non
recoñecemento das múltiples violencias que sufrimos as mulleres son
importantes muros a derrubar para rematar con esta situación de opresión. Neste
marco, feitos como os acontecidos ao fío do recurso citado supoñen unha lousa
para avanzar na dignidade das mulleres denunciantes, na mellora do sistema de
protección e na creación de espazos de seguridade para que poidan identificar a
súa situación de violencia e recibir apoio para superala.
É absolutamente inadmisíbel que na Galiza de 2017 un representante da
xustiza leve a cabo unha actuación que constitúe persecución dunha persoa
vítima de violencia machista pasando a ser xulgada e violentada no canto de
protexida, revitimizándoa e incumprindo criterios como os fixados por parte do
Consello Xeral do Poder Xudicial xa en 2013 para a credibilidade das vítima,
agora cuestionada.

Polos motivos expostos e a gravidade dos feitos, formúlase a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
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Como valora o goberno galego a mensaxe que a actuación do fiscal xefe
de Ourense envía ás mulleres en situación de violencia machista?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 01/09/2017 11:26:21

María Montserrat Prado Cores na data 01/09/2017 11:26:27

Ana Pontón Mondelo na data 01/09/2017 11:26:28

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/09/2017 11:26:29
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Olalla Rodil Fernández na data 01/09/2017 11:26:30

Xosé Luis Bará Torres na data 01/09/2017 11:26:32
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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, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral en Pleno, relativa á necesidade de manter e velar pola calidade do servizo de correos
no rural ourensán.

A situación de desmantelamento e privatización do servizo de correos ao longo dos
últimos lustros é un feito, como así evidencian os datos dos últimos anos. A realidade é
demoledora: en oito anos lévanse perdido no Estado unha media de arredor de 20.000
empregos. A esta situación cómpre engadir que se pasou de 9.926 a 8.946 puntos de
atención e que os perdidos correspóndense con enlaces rurais en pequenos núcleos de
poboación. Neste tempo, desde a dirección de Correos coa complicidade do goberno central
tense seguido unha estratexia pola cal se mantén a rede de Oficinas Técnicas pero
minóranse as Oficinas Auxiliares, atendidas por un carteiro en xornada parcial en locais
cedidos polos Concellos.
Estas

actuacións

teñen

consecuencias

negativas

para

a

calidade

e

o

desenvolvemento óptimo do servizo, fundamentalmente para as poboacións rurais. Deste
xeito, de analizarmos polo miúdo este descenso, podemos verificar como só nestes últimos
oito anos (aqueles dos que existen datos oficiais) un total de 1.113 carteiros e carteiras
rurais en todo o Estado teñen desaparecido. A esta grave minoración podemos sumar 980
puntos de atención, concretamente as anteriormente citadas oficinas auxiliares atendidas de
xeito unipersoal.

1

49755

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

Cómpre recordar que a Lei 24/1998, do 13 de xullo, do Servizo Postal Universal e
de Liberalización dos Servizos Postais recolle no seu título III as obrigacións do servizo
público no tocante ás definicións e obrigas do servizo postal universal e outros dereitos e
obrigas de carácter público á hora da prestación dos servizos postais. Neste sentido,
estabelécense obrigas dun servizo que se entende de raíz pública, o servizo postal universal
e obrigas e dereitos diversos radicados na prestación dos servizos postais.
Porén, estase a aplicar unha unha política pola cal, en base a modificacións dos
criterios de dimensionamento, amortízase a práctica totalidade das vacantes dos enlaces
rurais e a obrígase a que as e os empregados que prestan os seus servizos na mesma oficina
en áreas limítrofes asuman áreas de reparto amortizadas, ou mesmo sexan forzadas e
forzados a desprazáranse a outras áreas. Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos
que todas estas cuestións contraveñen o sentido público do servizo de correos e a normativa
que regula a súa concesión e financiamento.
Máis aínda, isto afecta de forma especialmente grave ao territorio administrativo
comprendido baixo a denominación de provincia de Ourense, conforme veñen denunciando
forzas sindicais e este grupo parlamentar nacionalista. Cómpre indicar que esta
discriminación cara Ourense xa se tiña dado antes da xeneralización das novas tecnoloxías e
a incidencia dos primeiros anos da crise, pois tíñase reducido o 33% dos carteiros rurais no
intervalo de dez anos dende o ano 1996 até o 2006, pasando de 330 a 212. Pasado este
período e baixo criterios economicistas e tomando o despoboamento como unha desculpa
en lugar dun argumento para mellorar o servizo e incentivar a fixación de poboación, a
situación ten empeorado de forma drástica. Desta forma, podemos sinalar como segundo
datos oficiais a finais do 2016 xa só hai 153, outro 30% menos nun intervalo similar de
tempo, constituíndo a peor porcentaxe a nivel do Estado español.
A desaparición dos carteiros rurais ten unha incidencia enorme en Galiza posto que
temos máis de 30.000 núcleos de poboación, máis da metade dos do estado español. Todo
isto, sumado á progresiva eliminación de servizo obriga a moitos veciños e veciñas con
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desiguais condicións físicas, sociais e económicas a desprazáranse a zonas máis poboadas,
provocando a desertización de numerosos núcleos de poboación.
O Bloque Nacionalista Galego considera que o reparto no ámbito rural é a esencia
que converte a Correos nun servizo público. É precisamente a prestación do Servizo Postal
Universal, aquel que Correos ten encomendado por Lei e que garante un acceso en
condicións de igualdade non discriminatorias e a un prezo asequíbel a toda a cidadanía con
independencia da súa residencia, unha responsabilidade da entidade subministradora, do
goberno do Estado de quen depende o financiamento e tamén da propia Xunta de Galiza,
que debe velar pola igualdade dos galegos e galegas.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Que medidas tomou ou vai tomar o goberno galego diante do desmantelamento do
servizo postal no rural, nomeadamente en Ourense?

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2017

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

Noa Presas Bergantiños na data 01/09/2017 11:26:41

María Montserrat Prado Cores na data 01/09/2017 11:26:46

Ana Pontón Mondelo na data 01/09/2017 11:26:48

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/09/2017 11:26:49

Olalla Rodil Fernández na data 01/09/2017 11:26:50

Xosé Luis Bará Torres na data 01/09/2017 11:26:52
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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, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao proxecto de central
hidroeléctrica reversíbel de Gas Natural SDG. SA e á afectación en diversos
municipios ourensás.

O pasado venres 19 de maio de 2017 saíu publicada no Boletín Oficial do
Estado a resolución do 5 de maio de 2017 da secretaría de Estado de Medio
Ambiente pola que se formula declaración de impacto ambiental do proxecto Central
Hidroeléctrica reversíbel de Gas Natural SDG. SA que afecta aos encoros das
Conchas e de Salas e a varios municipios ourensás. Este proxecto, do que leva anos
a falarse e a terse noticias por diversas fontes, modificaría as características de
aproveitamentos hidroeléctricos do río Salas (Salto de Salas) e do río Limia (Salto
das Conchas) e afectaría aos concellos de Muíños, Lobios, Lobeira e Entrimo,
ubicados nunha contorna caracterizada polo seu alto valor ambiental e natural así
como por unhas circunstancias socioeconómicas atravesadas polo avellentamento e a
perda de poboación.
Este acontecemento ten levantado as alertas de veciñanza e diversos
colectivos ecoloxistas. Cómpre recordar que o encoro das Conchas presentou xa no
ano 2011 un alto índice de contaminación por cianobacterias, tal e como desvelou un
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estudo do Laboratorio de Xenética da Facultade de Veterinaria da Universidade
Complutense de Madrid malia que nesa altura os datos fornecidos polo goberno
galego eran positivos.
Desde entón diferentes movementos veciñais e sociais teñen traballado por
unha solución para o embalse das Conchas e por evitar a afectación a zonas
colindantes e de alto valor tanto social como ambiental, como por exemplo o encoro
de Lindoso, de Salas ou o Parque Natural do Xurés na súa extensión galega e
portuguesa.
Como se o impacto ambiental e a repercusión no territorio e na poboación
non foran abondo coa situación actual das instalacións, a empresa quere aumentar os
beneficios que obtén da explotación dos nosos recursos impulsando unha central de
bombeo entre os encoros Salas e As Conchas para multiplicar o bombeo. As obras
proxectadas desenvolveranse na denominada zona de transición da Reserva da
Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés, a terreos incluídos na proposta de ampliación
da Rede Natura e en zonas de protección de diferente índole. Alén do previsíbel e
alertado impacto en numerosos indicadores ambientais, do risco de contaminar o
encoro de Salas, da afectación á calidade das augas, etc. desde o Bloque
Nacionalista Galego consideramos que de ir adiante esta modificación da concesión
estariamos diante dun novo caso de especulación enerxética no noso país
favorecendo un modelo que non favorece o aforro e a eficiencia nin é preciso para a
produción do país.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
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Que actuación levou ou vai levar a cabo o goberno galego a respecto do
proxecto de central hidroeléctrica reversíbel promovido por Gas Natural SDG. SA
que modifica as características de aproveitamentos hidroeléctricos do río Salas e
Limia?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 01/09/2017 11:31:05

María Montserrat Prado Cores na data 01/09/2017 11:31:09

Ana Pontón Mondelo na data 01/09/2017 11:31:11
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Xose Luis Rivas Cruz na data 01/09/2017 11:31:12

Olalla Rodil Fernández na data 01/09/2017 11:31:14

Xosé Luis Bará Torres na data 01/09/2017 11:31:15
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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, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa ás actuacións necesarias para a
atención ás persoas doentes de silicose e ás necesidades de mellora da prevención e
atención da enfermidade en territorio galego.

A silicose é unha enfermidade pulmonar causada pola inhalación de polvo de
sílice, un material que se pode atopar en rochas, chan e area. Polo tanto, a silicose ten
unha das súas causas fundamentais, como é de agardar, na exposición e na
manipulación que se derivan de traballos como por exemplo a minaría, a explotación de
canteiras ou a extracción de lousa.
Aínda que o que denominamos como enfermidades profesionais é un concepto
que xa vén de lonxe no dereito laboral, podemos citar a Lei de Bases de Enfermidades
Profesionais do 13 de xullo de 1936 como a primeira das normas de ámbito estatal que
se propuxo regular de forma específica as enfermidades derivadas da realización dunha
actividade profesional por parte das persoas doentes, elaborando ademais unha lista de
21 enfermidades. Máis concretamente, a silicose é unha das enfermidades que conta
cunha regulación específica fundamentada e acrecentada ao longo de décadas, por
exemplo, por medio de Ordes Ministeriais como a do 9 de maio de 1962, 15 de abril de
1969, 30 de abril de 1973 e 30 de abril de 1977 en materia de prevención, diagnóstico e
tratamento.
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Porén, malia o aumento canto á regulación da seguridade laboral e do marco
normativo para o recoñecemento da enfermidade profesional, continua habendo moitas
necesidades na materia ao que se suma unha preocupante problemática arredor do
recoñecemento das incapacidades que ten derivado nunha importante litixiosidade con
respecto ao primeiro grado e ao non recoñecemento da incapacidade de non haber
determinadas patoloxías engadidas e o inxusto da situación, contraria a dereitos
elementais.
Neste marco, cómpre lembrar que a silicose é unha enfermidade incurábel e que
non ten un tratamento definitivo. Por iso, a súa prevención, tanto pola incurabilidade
como pola orixe no desenvolvemento dunha actividade profesional, é un factor
absolutamente fundamental. Nese sentido ten avanzado a lexislación e os estudos ao
abeiro do consolidado Instituto Nacional de Silicose de Oviedo, centro de referencia
estatal para enfermedades profesionais. Porén, tendo en conta a importante incidencia
da enfermidade no marco laboral galego, en comarcas por exemplo como Valdeorras ou
O Condado e a dificultade que supón o desprazamento, é a toda luz ilóxico que Galiza
non conte cunha unidade de referencia. Nunha enfermidade como esta é fundamental
avanzar na socialización e atención de medidas preventivas, tamén de índole de
prevención sanitaria e non só de riscos laborais, como é a realización de exames de
saúde periódicos e o seguimento de potenciais enfermidades asociadas ou derivadas.

Por todo isto, o grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego considera que
son necesarias actuacións para a atención ás persoas doentes de silicose e a mellora da
prevención e atención da enfermidade en territorio galego, polo que se formula a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
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Vai impulsar o goberno galego medidas específicas de apoio á prevención e
atención en territorio galego das enfermidades respiratorias de orixe profesional como,
por exemplo, a silicose?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 01/09/2017 11:49:35

María Montserrat Prado Cores na data 01/09/2017 11:49:40

Ana Pontón Mondelo na data 01/09/2017 11:49:42

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/09/2017 11:49:43

3

49765

OFICINA PARLAMENTAR

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

Olalla Rodil Fernández na data 01/09/2017 11:49:45

Xosé Luis Bará Torres na data 01/09/2017 11:49:46

4

49766

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, Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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 Pleno, relativa ao papel da administración
diante das propostas de legalización e normalización dos ventres de alugueiro.

Nos últimos temos vimos asistindo a un maior protagonismo na palestra pública
de debates arredor dos ventres de alugueiro, tanto a través dos medios de comunicación
como a partir das declaracións públicas de representantes públicos, comunicados,
mocións e outros tipos de manifestacións de opinión. Máis aínda, diversas entidades
sociais así como organizacións políticas teñen feito o anuncio de inminentes propostas
lexislativas, mesmo a través duna proposta de iniciativa lexislativa popular (ILP),
impulsada por asociacións detrás das que se atopan intereses económicos claros
(clínicas privadas, bufetes de avogacía...).
Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que estamos diante dun
escenario político e institucional non que é plausíbel que nun prazo non moi extenso de
tempo se leve a debate a legalización e lexislación dunha forma de mercantilización do
corpo da muller denominado co eufemismo de xestación subrogada. Neste contexto,
entendemos que é importante que os foros políticos galegos deliberen a respecto desta
cuestión.
Como consideración introdutoria, desde o Bloque Nacionalista Galego
aseveramos que se trata dun debate profundo que atinxe aos máis elementais dereitos de
1
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dignidade das mulleres e desbotamos os intentos de limitar o debate ao terreo medicinal
e á limitación do seu alcance a unha mera técnica de asistencia para a reprodución. Por
outra banda, cómpre recordar que nesta cuestión, como en calquera outra das moitas que
atinxen á vida das mulleres, non é alleo o contexto social e económico. Polo tanto, non
podemos obviar nin analizar separadamente o feito de atopármonos nun momento de
ofensiva capitalista que ten graves consecuencias sobre as clases populares do noso país
e, máis aínda, sobre as mulleres, xa que as políticas neoliberais dos gobernos galegos e
estatal así como as políticas mundiais e europeas inciden de forma fundamental á hora
de perpetuar e aumentar as desigualdades e o mantemento do sistema patriarcal.
Neste sentido, falamos premeditadamente de ventres de alugueiro no lugar de
empregar eufemismos como maternidade subrogada por que entendemos que detrás
desta práctica agóchase a mercantilización dos corpos das mulleres. Máis aínda, neste
contexto social e económico entendemos que é inevitábel que abra a porta a que moitas
mulleres se vexan obrigadas polo seu contexto vital e social a desenvolver ese papel de
incubadora e polo tanto, incorrer maioritariamente nunha terríbel desigualdade na
relación contractual. O resultado esperado sería que persoas cunha determinada
capacidade económica recibirían, achegando unha determinada contía, unha crianza
xestada no ventre doutra muller dunha posición económica e/ou social inferior.
Mesmo internacionalmente, organismos nada sospeitosos de ser contrarios ao
máis feroz capitalismo como o Parlamento Europeo advertiron desta nova forma de
explotación das mulleres e da agresión que supón en termos de respecto aos dereitos
humanos. Por exemplo, no seu Informe anual sobre os dereitos humanos e a
democracia no mundo (2014) e a política da Unión Europea ao respecto
(2015/2229(INI)) indicando literalmente “a práctica da xestación por substitución, que é
contraria á dignidade humana da muller, xa que o seu corpo e as súas funcións
reprodutivas empréganse como unha materia prima” e tamén con contundencia que

2
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“debe prohibirse esta práctica que implica a explotación das funcións reprodutivas e a
utilización do corpo con fins financeiros ou doutro tipo, en particular no caso das
mulleres vulnerábeis nos países en desenvolvemento”.
Doutra banda, entendemos tamén que non se pode identificar o feito de ter
descendencia biolóxica como un dereito e polo tanto non se pode superpoñer este
interese particular á salvagarda xeral do ben común e da igualdade. Ademais, existen
oportunidades como a adopción, que redunda tamén no cumprimento do dereito das
crianzas a teren un fogar.
É habitual atopar entre os argumentos a favor deste procedemento o recurso ao
“altruísmo”. Porén, adoita enmascarar outros intereses. Neste sentido, cómpre lembrar
que non se pode decidir a regulación en base a casos específicos que puntualmente
poidan situarse fóra da rede mercantil que existe neste ámbito e recordar a dificultade de
dirimir con criterios obxectivos ese presunto altruísmo. Cómpre, xa que logo, evitar
agochar nesta vía o grande perigo que supón a normalización e banalización dos ventres
de alugueiro.
A orientación máis popular do debate vén xirando arredor do desexo da
maternidade e paternidade biolóxicas e escúdase nas garantías legais de quen “contrata”
este mecanismo. Nesta relación contractual, o papel da muller pasa a ser o de
incubadora, despóxaselle de dignidade e sométese a prácticas abusivas durante a
xestación e o parto, limitando a súa capacidade decisoria nun proceso que ten
consecuencias que poden afectar á integridade persoal, emocional e física. De todos
estes riscos e de terríbeis situacións dá cumprida conta calquera pesquisa polas
hemerotecas.
Nada indica que a súa regulamentación puidera traer consecuencias positivas ou
limitar todos estes riscos. Polo tanto, cómpre abandonar falsos debates legalistas e a
3

49769

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

actitude de política de feitos consumados que se vén practicando no Estado español.
Trátase dun debate situado na dignidade das mulleres e na necesidade de rexeitar a
cousificación e o mercadeo cos nosos corpos.

Por estas razóns formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Cal é a opinión do goberno galego diante das iniciativas que pretenden a
explotación do corpo das mulleres por medio da práctica dos ventres de alugueiro?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 01/09/2017 11:50:04
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María Montserrat Prado Cores na data 01/09/2017 11:50:09

Ana Pontón Mondelo na data 01/09/2017 11:50:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/09/2017 11:50:12

Olalla Rodil Fernández na data 01/09/2017 11:50:13

Xosé Luis Bará Torres na data 01/09/2017 11:50:14
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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, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral en Pleno, relativa á necesidade de consolidación e intervención arredor da torre
medieval de Sande no concello de Cartelle para a súa boa conservación.

No concello de Cartelle, na parroquia de Sande, atópase a coñecida como fortaleza
ou torre de Sande, unha xoia medieval da nosa historia que se levanta sobre unha superficie
rochosa erguéndose a máis de 500 metros de altura. Concibida para a vixilancia e o control
das terras próximas, do mesmo xeito que outras torres conservadas en concellos próximos
como é o caso de Sandiás, esta estrutura constitúe un dos vestixios de arquitectura de
funcionalidade militar existentes na comarca, o que salienta a importancia desta na Idade
Media.
A torre foi declarada como de Interese Turístico Nacional xa no 1949 e atópase
tamén baixo a protección da Declaración xenérica do Decreto de 22 de abril de 1949 e da
Lei n° 16/1985 sobre o Patrimonio Histórico Español. No ano 2009 a Consellería de Cultura
prevía a consolidación e posta en valor das fortalezas e torres militares das comarcas da
Limia, Verín e Terras de Celanova que tería incluído esta torre alén doutros espazos, porén
non chegou a realizarse. Actualmente, esta construción recollida no Inventario xeral do
patrimonio cultural de Galiza da Xunta con protección xurídica de declaración de Ben de
Interese Cultural.
Malia estes recoñecementos e a importancia cultural, histórica e patrimonial da
torre, actualmente atópase nun estado alarmante que require de intervención por parte das
administracións. O seu acceso é complicado por mor da maleza e da superficie rochosa e
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ademais hai dúbidas canto á seguridade xa que o aspecto (especialmente unha fenda situada
nun dos muros) parece indicar que a falta de coidado e intervención puido afectar
negativamente á conservación da súa estrutura co paso do tempo e as incidencias
metereolóxicas. Veciñanza e colectivos sociais da zona veñen demandando, polo tanto, que
as administracións asuman a responsabilidade de levar a cabo as actuacións necesarias para
a súa conservación, garantir a seguridade no seu acceso e contribuír a conservar a memoria
colectiva da nosa historia e valorizar o papel dunha zona afectada polo despoboamento do
rural.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral Pleno:
Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para garantir a consolidación,
conservación e accesibilidade da Torre de Sande en Cartelle?

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2017

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 01/09/2017 12:04:56

María Montserrat Prado Cores na data 01/09/2017 12:05:01

Ana Pontón Mondelo na data 01/09/2017 12:05:03

Xose Luis Rivas Cruz na data 01/09/2017 12:05:04

Olalla Rodil Fernández na data 01/09/2017 12:05:05

Xosé Luis Bará Torres na data 01/09/2017 12:05:07
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, José Antonio Quiroga Díaz
e José Manuel Pérez Seco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

Ás xeadas de abril, que arrasaron boa parte dos viñedos de Ourense, e a forte
seca que está poñendo nunha situación crítica aos gandeiros, sumáronselles agora
as fortes tormentas do pasado 27 de agosto cando o pedrazo volveu caer
afectando a varias comarcas desta provincia. Ás perdas ás que terán que facer
fronte os viticultores, que as organizacións agrarias calculan xa que ascenderán a
máis de catorce millóns de euros, hai que engadirlle que en moitos casos este ano
non terán ningún ingreso, e si un incremento dos gastos de entre un 10 e un 15 %
para coidar a segunda brotación das vides tralas xeadas.

Pero a difícil situación económica para o agro da provincia de Ourense esténdese
tamén á zona de montaña, onde as tres principais producións (castaña, gandería
de carne e apicultura) víronse afectadas tamén este ano como consecuencia das
xeadas e da forte seca.

Ante esta situación a deputada e os deputados que asinan preguntan:

Que medidas ten previsto poñer en marcha o Goberno galego para paliar as
perdas actuais e os danos a longo prazo, ocasionados polas extremas condicións
climatolóxicas deste ano no agro da provincia de Ourense?

Pazo do Parlamento 1 de setembro de 2017

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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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, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa a demandar do goberno do
Estado medidas inmediatas para rebaixar o prezo da factura da electricidade mediante a
actuación sobre os impostos que aplica

As consecuencias da crise socioeconómica sobre a capacidade financeira os
fogares galegos continúan a ser un problema á orde do día debido á falta de
recuperación económica, á consolidación do desemprego e a inestabilidade laboral e á
suba dos prezos de diferentes elementos. Especial importancia ten, neste sentido, a
desproporcionada suba de prezo que experimentou a factura da luz no inicio de 2017 e
que pode acadar, en palabras do propio goberno do Estado español, un incremento de
até cen euros no ano.
A electricidade

é

un

ben

básico

e

de

primeira

necesidade

cuxa

imprescindibilidade se acentúa nos meses de inverno, cando é necesario combater o
descenso das temperaturas e que todas as persoas poidan garantir unhas condicións
mínimas para a súa saúde e o desenvolvemento dunha vida digna. Polo tanto, as
administracións deben intervir e comprometerse con poñer en marcha medidas que
encamiñen cara un abaratamento da electricidade para garantir a súa accesibilidade.
Neste sentido, en paralelo á vaga de frío de xaneiro puidemos observar sucesivos
anuncios por parte do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital no que se
atribuían a potestade de baixar a electricidade intervindo no prezo do gas. Porén ficou
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nunha nova cortina de fume por parte do Partido Popular en canto que abala un sistema
eléctrico opaco e sen lóxica social nin territorial, tal e como temos denunciado desde o
nacionalismo galego.
Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que sería urxente modificar
por enteiro o regulamento do sistema eléctrico e intervir nun oligopolio absolutamente
afastado da transparencia e caracterizado pola irracionalidade no aspecto social e no
aspecto territorial. Neste sentido, temos reclamado que se recoñecemos todas e todos os
axentes políticos e sociais que a electricidade é un ben de primeira necesidade, carece
de toda lóxica que a situación socioeconómica das persoas non teña correlación cunha
progresividade na factura eléctrica dunha forma contundente e non con medidas parche
que non conducen a unha superación da situación de vulnerabilidade. Doutra banda,
dende o punto de vista territorial, é un sistema deseñado sen criterios racionais que
avalíen custos de transporte, de produción ou de impacto nos territorios de
transformación. Isto é froito das mesmas decisións políticas que vetan o debate sobre
unha posíbel tarifa eléctrica galega que beneficie a empresas e consumidoras domésticas
por sermos unha nación excedentaria canto á produción.
As empresas xeradoras de enerxía eléctrica ingresaron, no momento de asinar
esta iniciativa a finais de xaneiro, até 1.000 millóns de euros pola venda de
electricidade, un 131€ a respecto do ano anterior no que tiñan recadado no mesmo
período 433 millóns. É indubidábel, pois, que trala suba de prezos do último mes as
eléctricas obtiveron máis de vinte millóns diarios a maiores en comparación co ano
precedente segundo dados da OMIE. Trasladado á factura das persoas consumidoras,
isto pode derivar nun incremento próximo ao 30% para a media xeral segundo datos da
Axencia Provincial de Enerxía.
Ollando á factura da electricidade, malia a súa opacidade, podemos observar
como inclúe un imposto especial da electricidade, ese 5'11% que se aplica en última
instancia sobre todos os conceptos do recibo eléctrico coa única excepción do alugueiro
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dos contadores. Ademais, sobre o conxunto da factura, tamén sobre o imposto que
acabamos de describir, aplícase un IVE do 21% o que supón un dobre pagamento. Un
IVE, ademais, superior no Estado español ao da media europea segundo unha análise da
Axencia Internacional da Enerxía (AIE) que elaborou un estudo cunha mostra de 21
países da Unión Europea e que sitúa o recibo que pagamos en tres puntos por riba da
media, que se atopa no 18%.
Polo tanto, no curto prazo hai medidas reais que o goberno do Estado español
podería levar a cabo se quixer e que a Xunta de Galiza debe esixir.

Por todo isto, formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Ten demandado ou vai demandar a Xunta de Galiza algunha medida fiscal por
parte do goberno estatal de cara a abaratar a factura da electricidade?

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2017

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Xose Luis Rivas Cruz na data 01/09/2017 13:36:15
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Xosé Luis Bará Torres na data 01/09/2017 13:36:18
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Á MESA DO PARLAMENTO
Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Os datos do primeiro trimestre do 2017 mostran que o problema de exclusión do
dereito a unha vivenda digna segue a ter unha magnitude enorme.
Durante ese período producíronse 684 desafiuzamentos o que supón un
incremento dun 14% con respecto ao ano anterior.
Este drama ten raíces estruturais e ten que ver coa pobreza, co desemprego, os
salarios baixos, a insuficiencia da protección social e cunhas políticas de vivenda
que priorizaron a especulación e o negocio fronte ao dereito á vivenda.
Unha das eivas estruturais é a ausencia dun parque público de vivenda con
alugueiros de carácter social, non só como instrumento para realoxar ás persoas
con dificultades senón para equilibrar o mercado da vivenda.
A Xunta de Galiza a través do IGVS ten unha oferta de vivenda pública dunhas
3.000 vivendas, a todas luces insuficientes para ser un instrumento eficaz para
facer fronte ás dificultades de todas as persoas con dificultades para poder
desfrutar dunha vivenda en condicións dignas.
A adxudicación desas vivendas faise a través do Decreto 253/2007, do 13 de
decembro de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo IGVS,
que se basea nuns procesos administrativos nada sinxelos, podendo chegar a
producir decepción e frustración polo tempo de espera que remata en moitas
ocasións en renuncias ás vivendas por varias razóns que teñen que ver con como
está deseñado o proceso de adxudicación principalmente.

49781

Segundo nos consta existen tempos de espera moi longos e existen moitos casos
de renuncias unha vez adxudicadas as vivendas.
Nunha fase inicial, prodúcese o sorteo coa participación de todas as persoas que
reúnen os requisitos establecidos para poder formalizar a solicitude. A Comisión
Provincial de Vivenda vai adxudicando por orde de lista entre eles, e neste
momento do proceso, e non antes, a Comisión Provincial de Vivenda pode ter en
conta as condicións familiares para adaptalas ás características da vivenda.
É posible que estas familias que quedaron seleccionadas mediante sorteo,
rexeiten a vivenda adxudicada dado que non se adapta as súas características
familiares e ao mesmo tempo, é posible que as que quedaron fóra do sorteo, si
reuniran unhas características familiares que si se adecuaban ás vivendas. Polo
tanto, podémonos atopar persoas que renunciando á vivenda por este motivo,
levan anos inscritas no Rexistro sen poder acceder a unha vivenda.
Outro instrumento posto en marcha foi o Programa de Vivendas Baleiras, cun
Convenio asinado entre o IGVS e a FEGAMP para os exercicios 2016, 2017,
2018 e 2019 cun orzamento de só 690.000 euros para as catro anualidades.
Ante a gravidade do problema dos desafiuzamentos en Galiza, é preciso avaliar a
eficacia dos instrumentos que tentan palialo, e actuar en consecuencia.
Polo anteriormente exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a
seguinte pregunta en Pleno:
-

Teñen pensado mudar o Decreto 253/2007 de 13 de decembro de réxime
xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da
Vivenda e Solo?
Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2017.

49782

Asdo.: Antón Sanchez García
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 01/09/2017 12:24:59

49783

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno

O Instituto Nacional de Estadística, INE, publicou o 27 de xuño de 2017 a
denominada “Encuesta de Preguntas Familiares”, estatística na que se reflexa o
gasto que realizan os fogares, distribuídos segundo diferentes variables,
subministrando información de carácter anual sobre a natureza e o destino dos
gastos de consumo das familias así como sobre diferentes características relativas
ás condicións de vida dos fogares.
Unha parte desta información desagregase para as Comunidades Autónomas, o
cal permite analizar cal foi a evolución do gasto en Galicia e tamén a súa
evolución comparada no resto do Estado.
Os resultados para o último ano, o 2016, son moi negativos e preocupantes para o
noso país, porque a evolución do gasto das familias é moito peor no noso caso
que na media española.
En concreto, na primeira variable analizada, o gasto total realizado polo conxunto
dos fogares, incrementouse o 3% de media no conxunto do Estado mentres que
en Galicia a variación foi do 0%, isto é, permaneceu estancado.
Un dato moi preocupante porque este indicador reflicte a capacidade de gasto das
familias e, polo tanto, aproxímanos ao nivel de vida real do fogares.

49784

Que en España medre o gasto do conxunto dos fogares o 3% e que o gasto en
Galicia se manteña estancado supón un grave retroceso que se fai máis evidente
cando se compara co conxunto das CCAA do Estado.
Galicia está no furgón de cola, só por diante doutras dúas comunidades do norte
do Estado, Asturias e Cantabria, e moi alonxada de comunidades como Baleares,
que medra o 7%, Andalucía 6,6%, Murcia o 6,4% ou a Comunidade Autónoma
de Madrid que experimentou un incremento do gasto dos fogares do 4,5%.
Unha segunda variable do análise é coñecer cal foi a evolución do gasto medio
por fogar, o que permite eliminar os efectos na cifra global da variación no
número de fogares.
Neste caso tamén os datos son moi preocupantes para o noso país: no ano 2016 o
gasto medio por fogar en España incrementouse o 2,6% en comparación con
2015, mentres que en Galicia non só se incrementou senón que incluso caeu o 0,5%.
Este é sen dúbida un dato sobre o que reflexionar; que no 2016, o terceiro ano da
denominada recuperación, o gasto medio dos fogares caia en relación ao ano
2015, pon en cuestión o discurso triunfalista da saída da crise.
A terceira variable que estuda o INE é o gasto medio por persoa, para corrixir o
impacto da evolución demográfica, que ten un dato negativo para o noso país en
coherencia co datos anteriores.
O gasto medio por persoa en Galicia no 2016 aumentou o 0,3% mentres que na
media do Estado o incremento foi do 3%. Dito doutro xeito, en 2016 o
incremento do gasto medio por persoa en España multiplicou por dez veces o de
Galicia.
Ante esta evolución tan negativa dunha variable tan relevante como é o gasto dos
fogares, verdadeira medida do nivel de consumo das familias, o Grupo

49785

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-

Como explica a Xunta de Galicia que en 2016 o gasto total dos fogares se
incrementase o 3% en España mentres que permaneceu estancando en
Galicia, cun 0% de variación?

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2017.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 01/09/2017 14:10:19

49786

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O Instituto Nacional de Estadística, INE, publicou o 27 de xuño de 2017 a
denominada “Encuesta de Preguntas Familiares”, estatística na que se reflexa o
gasto que realizan os fogares, distribuídos segundo diferentes variables,
subministrando información de carácter anual sobre a natureza e o destino dos
gastos de consumo das familias así como sobre diferentes características relativas
ás condicións de vida dos fogares.
Unha parte desta información desagregase para as Comunidades Autónomas, o
cal permite analizar cal foi a evolución do gasto en Galicia e tamén a súa
evolución comparada no resto do Estado.
Os resultados para o último ano, o 2016, son moi negativos e preocupantes para o
noso país, porque a evolución do gasto das familias é moito peor no noso caso
que na media española.
En concreto, na primeira variable analizada, o gasto total realizado polo conxunto
dos fogares, incrementouse o 3% de media no conxunto do Estado mentres que
en Galicia a variación foi do 0%, isto é, permaneceu estancado.
Un dato moi preocupante porque este indicador reflicte a capacidade de gasto das
familias e, polo tanto, aproxímanos ao nivel de vida real do fogares.

49787

Que en España medre o gasto do conxunto dos fogares o 3% e que o gasto en
Galicia se manteña estancado supón un grave retroceso que se fai máis evidente
cando se compara co conxunto das CCAA do Estado.
Galicia está no furgón de cola, só por diante doutras dúas comunidades do norte
do Estado, Asturias e Cantabria, e moi alonxada de comunidades como Baleares,
que medra o 7%, Andalucía 6,6%, Murcia o 6,4% ou a Comunidade Autónoma
de Madrid que experimentou un incremento do gasto dos fogares do 4,5%.
Unha segunda variable do análise é coñecer cal foi a evolución do gasto medio
por fogar, o que permite eliminar os efectos na cifra global da variación no
número de fogares.
Neste caso tamén os datos son moi preocupantes para o noso país: no ano 2016 o
gasto medio por fogar en España incrementouse o 2,6% en comparación con
2015, mentres que en Galicia non só se incrementou senón que incluso caeu o 0,5%.
Este é sen dúbida un dato sobre o que reflexionar; que no 2016, o terceiro ano da
denominada recuperación, o gasto medio dos fogares caia en relación ao ano
2015, pon en cuestión o discurso triunfalista da saída da crise.
A terceira variable que estuda o INE é o gasto medio por persoa, para corrixir o
impacto da evolución demográfica, que ten un dato negativo para o noso país en
coherencia co datos anteriores.
O gasto medio por persoa en Galicia no 2016 aumentou o 0,3% mentres que na
media do Estado o incremento foi do 3%. Dito doutro xeito, en 2016 o
incremento do gasto medio por persoa en España multiplicou por dez veces o de
Galicia.
Ante esta evolución tan negativa dunha variable tan relevante como é o gasto dos
fogares, verdadeira medida do nivel de consumo das familias, o Grupo

49788

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-

Por que Galicia está no pelotón de cola de todas as CCAA do Estado, só
por diante de Asturias e Cantabria?
Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2017.
Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 01/09/2017 14:10:48

49789

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O Instituto Nacional de Estadística, INE, publicou o 27 de xuño de 2017 a
denominada “Encuesta de Preguntas Familiares”, estatística na que se reflexa o
gasto que realizan os fogares, distribuídos segundo diferentes variables,
subministrando información de carácter anual sobre a natureza e o destino dos
gastos de consumo das familias así como sobre diferentes características relativas
ás condicións de vida dos fogares.
Unha parte desta información desagregase para as Comunidades Autónomas, o
cal permite analizar cal foi a evolución do gasto en Galicia e tamén a súa
evolución comparada no resto do Estado.
Os resultados para o último ano, o 2016, son moi negativos e preocupantes para o
noso país, porque a evolución do gasto das familias é moito peor no noso caso
que na media española.
En concreto, na primeira variable analizada, o gasto total realizado polo conxunto
dos fogares, incrementouse o 3% de media no conxunto do Estado mentres que
en Galicia a variación foi do 0%, isto é, permaneceu estancado.
Un dato moi preocupante porque este indicador reflicte a capacidade de gasto das
familias e, polo tanto, aproxímanos ao nivel de vida real do fogares.

49790

Que en España medre o gasto do conxunto dos fogares o 3% e que o gasto en
Galicia se manteña estancado supón un grave retroceso que se fai máis evidente
cando se compara co conxunto das CCAA do Estado.
Galicia está no furgón de cola, só por diante doutras dúas comunidades do norte
do Estado, Asturias e Cantabria, e moi alonxada de comunidades como Baleares,
que medra o 7%, Andalucía 6,6%, Murcia o 6,4% ou a Comunidade Autónoma
de Madrid que experimentou un incremento do gasto dos fogares do 4,5%.
Unha segunda variable do análise é coñecer cal foi a evolución do gasto medio
por fogar, o que permite eliminar os efectos na cifra global da variación no
número de fogares.
Neste caso tamén os datos son moi preocupantes para o noso país: no ano 2016 o
gasto medio por fogar en España incrementouse o 2,6% en comparación con
2015, mentres que en Galicia non só se incrementou senón que incluso caeu o 0,5%.
Este é sen dúbida un dato sobre o que reflexionar; que no 2016, o terceiro ano da
denominada recuperación, o gasto medio dos fogares caia en relación ao ano
2015, pon en cuestión o discurso triunfalista da saída da crise.
A terceira variable que estuda o INE é o gasto medio por persoa, para corrixir o
impacto da evolución demográfica, que ten un dato negativo para o noso país en
coherencia co datos anteriores.
O gasto medio por persoa en Galicia no 2016 aumentou o 0,3% mentres que na
media do Estado o incremento foi do 3%. Dito doutro xeito, en 2016 o
incremento do gasto medio por persoa en España multiplicou por dez veces o de
Galicia.
Ante esta evolución tan negativa dunha variable tan relevante como é o gasto dos
fogares, verdadeira medida do nivel de consumo das familias, o Grupo

49791

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-

Que razóns explican que haxa Comunidades Autónomas nas que o gasto
das familias se incremente o 7% mentres que no noso país o gasto se
estanca?
Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2017.
Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 01/09/2017 14:11:05

49792

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O Instituto Nacional de Estadística, INE, publicou o 27 de xuño de 2017 a
denominada “Encuesta de Preguntas Familiares”, estatística na que se reflexa o
gasto que realizan os fogares, distribuídos segundo diferentes variables,
subministrando información de carácter anual sobre a natureza e o destino dos
gastos de consumo das familias así como sobre diferentes características relativas
ás condicións de vida dos fogares.
Unha parte desta información desagregase para as Comunidades Autónomas, o
cal permite analizar cal foi a evolución do gasto en Galicia e tamén a súa
evolución comparada no resto do Estado.
Os resultados para o último ano, o 2016, son moi negativos e preocupantes para o
noso país, porque a evolución do gasto das familias é moito peor no noso caso
que na media española.
En concreto, na primeira variable analizada, o gasto total realizado polo conxunto
dos fogares, incrementouse o 3% de media no conxunto do Estado mentres que
en Galicia a variación foi do 0%, isto é, permaneceu estancado.
Un dato moi preocupante porque este indicador reflicte a capacidade de gasto das
familias e, polo tanto, aproxímanos ao nivel de vida real do fogares.

49793

Que en España medre o gasto do conxunto dos fogares o 3% e que o gasto en
Galicia se manteña estancado supón un grave retroceso que se fai máis evidente
cando se compara co conxunto das CCAA do Estado.
Galicia está no furgón de cola, só por diante doutras dúas comunidades do norte
do Estado, Asturias e Cantabria, e moi alonxada de comunidades como Baleares,
que medra o 7%, Andalucía 6,6%, Murcia o 6,4% ou a Comunidade Autónoma
de Madrid que experimentou un incremento do gasto dos fogares do 4,5%.
Unha segunda variable do análise é coñecer cal foi a evolución do gasto medio
por fogar, o que permite eliminar os efectos na cifra global da variación no
número de fogares.
Neste caso tamén os datos son moi preocupantes para o noso país: no ano 2016 o
gasto medio por fogar en España incrementouse o 2,6% en comparación con
2015, mentres que en Galicia non só se incrementou senón que incluso caeu o 0,5%.
Este é sen dúbida un dato sobre o que reflexionar; que no 2016, o terceiro ano da
denominada recuperación, o gasto medio dos fogares caia en relación ao ano
2015, pon en cuestión o discurso triunfalista da saída da crise.
A terceira variable que estuda o INE é o gasto medio por persoa, para corrixir o
impacto da evolución demográfica, que ten un dato negativo para o noso país en
coherencia co datos anteriores.
O gasto medio por persoa en Galicia no 2016 aumentou o 0,3% mentres que na
media do Estado o incremento foi do 3%. Dito doutro xeito, en 2016 o
incremento do gasto medio por persoa en España multiplicou por dez veces o de
Galicia.
Ante esta evolución tan negativa dunha variable tan relevante como é o gasto dos
fogares, verdadeira medida do nivel de consumo das familias, o Grupo

49794

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-

Por que o custo medio por fogar en Galicia cae o 0,5% en 2016 mentres
que se incrementa o 2,6% de media no Estado e hai comunidades como
Baleares na que se incrementa o 6,7%, Andalucía o 6,1%, Murcia o 6,0%
ou a Comunidade Valenciana o 6%?
Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2017.
Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 01/09/2017 14:11:27

49795

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O Instituto Nacional de Estadística, INE, publicou o 27 de xuño de 2017 a
denominada “Encuesta de Preguntas Familiares”, estatística na que se reflexa o
gasto que realizan os fogares, distribuídos segundo diferentes variables,
subministrando información de carácter anual sobre a natureza e o destino dos
gastos de consumo das familias así como sobre diferentes características relativas
ás condicións de vida dos fogares.
Unha parte desta información desagregase para as Comunidades Autónomas, o
cal permite analizar cal foi a evolución do gasto en Galicia e tamén a súa
evolución comparada no resto do Estado.
Os resultados para o último ano, o 2016, son moi negativos e preocupantes para o
noso país, porque a evolución do gasto das familias é moito peor no noso caso
que na media española.
En concreto, na primeira variable analizada, o gasto total realizado polo conxunto
dos fogares, incrementouse o 3% de media no conxunto do Estado mentres que
en Galicia a variación foi do 0%, isto é, permaneceu estancado.
Un dato moi preocupante porque este indicador reflicte a capacidade de gasto das
familias e, polo tanto, aproxímanos ao nivel de vida real do fogares.

49796

Que en España medre o gasto do conxunto dos fogares o 3% e que o gasto en
Galicia se manteña estancado supón un grave retroceso que se fai máis evidente
cando se compara co conxunto das CCAA do Estado.
Galicia está no furgón de cola, só por diante doutras dúas comunidades do norte
do Estado, Asturias e Cantabria, e moi alonxada de comunidades como Baleares,
que medra o 7%, Andalucía 6,6%, Murcia o 6,4% ou a Comunidade Autónoma
de Madrid que experimentou un incremento do gasto dos fogares do 4,5%.
Unha segunda variable do análise é coñecer cal foi a evolución do gasto medio
por fogar, o que permite eliminar os efectos na cifra global da variación no
número de fogares.
Neste caso tamén os datos son moi preocupantes para o noso país: no ano 2016 o
gasto medio por fogar en España incrementouse o 2,6% en comparación con
2015, mentres que en Galicia non só se incrementou senón que incluso caeu o 0,5%.
Este é sen dúbida un dato sobre o que reflexionar; que no 2016, o terceiro ano da
denominada recuperación, o gasto medio dos fogares caia en relación ao ano
2015, pon en cuestión o discurso triunfalista da saída da crise.
A terceira variable que estuda o INE é o gasto medio por persoa, para corrixir o
impacto da evolución demográfica, que ten un dato negativo para o noso país en
coherencia co datos anteriores.
O gasto medio por persoa en Galicia no 2016 aumentou o 0,3% mentres que na
media do Estado o incremento foi do 3%. Dito doutro xeito, en 2016 o
incremento do gasto medio por persoa en España multiplicou por dez veces o de
Galicia.
Ante esta evolución tan negativa dunha variable tan relevante como é o gasto dos
fogares, verdadeira medida do nivel de consumo das familias, o Grupo

49797

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-

Como explica a Xunta de Galicia que no terceiro ano do ciclo alcista do
ciclo económico que empezou en 2014 caia o gasto medio dos fogares,
isto é, que o consumo das familias non só non medre senón que caia?
Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2017.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 01/09/2017 14:11:47

49798

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O Instituto Nacional de Estadística, INE, publicou o 27 de xuño de 2017 a
denominada “Encuesta de Preguntas Familiares”, estatística na que se reflexa o
gasto que realizan os fogares, distribuídos segundo diferentes variables,
subministrando información de carácter anual sobre a natureza e o destino dos
gastos de consumo das familias así como sobre diferentes características relativas
ás condicións de vida dos fogares.
Unha parte desta información desagregase para as Comunidades Autónomas, o
cal permite analizar cal foi a evolución do gasto en Galicia e tamén a súa
evolución comparada no resto do Estado.
Os resultados para o último ano, o 2016, son moi negativos e preocupantes para o
noso país, porque a evolución do gasto das familias é moito peor no noso caso
que na media española.
En concreto, na primeira variable analizada, o gasto total realizado polo conxunto
dos fogares, incrementouse o 3% de media no conxunto do Estado mentres que
en Galicia a variación foi do 0%, isto é, permaneceu estancado.
Un dato moi preocupante porque este indicador reflicte a capacidade de gasto das
familias e, polo tanto, aproxímanos ao nivel de vida real do fogares.

49799

Que en España medre o gasto do conxunto dos fogares o 3% e que o gasto en
Galicia se manteña estancado supón un grave retroceso que se fai máis evidente
cando se compara co conxunto das CCAA do Estado.
Galicia está no furgón de cola, só por diante doutras dúas comunidades do norte
do Estado, Asturias e Cantabria, e moi alonxada de comunidades como Baleares,
que medra o 7%, Andalucía 6,6%, Murcia o 6,4% ou a Comunidade Autónoma
de Madrid que experimentou un incremento do gasto dos fogares do 4,5%.
Unha segunda variable do análise é coñecer cal foi a evolución do gasto medio
por fogar, o que permite eliminar os efectos na cifra global da variación no
número de fogares.
Neste caso tamén os datos son moi preocupantes para o noso país: no ano 2016 o
gasto medio por fogar en España incrementouse o 2,6% en comparación con
2015, mentres que en Galicia non só se incrementou senón que incluso caeu o 0,5%.
Este é sen dúbida un dato sobre o que reflexionar; que no 2016, o terceiro ano da
denominada recuperación, o gasto medio dos fogares caia en relación ao ano
2015, pon en cuestión o discurso triunfalista da saída da crise.
A terceira variable que estuda o INE é o gasto medio por persoa, para corrixir o
impacto da evolución demográfica, que ten un dato negativo para o noso país en
coherencia co datos anteriores.
O gasto medio por persoa en Galicia no 2016 aumentou o 0,3% mentres que na
media do Estado o incremento foi do 3%. Dito doutro xeito, en 2016 o
incremento do gasto medio por persoa en España multiplicou por dez veces o de
Galicia.
Ante esta evolución tan negativa dunha variable tan relevante como é o gasto dos
fogares, verdadeira medida do nivel de consumo das familias, o Grupo

49800

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-

Como explica a Xunta que o gasto medio por persoa en España se
incrementase dez veces máis que en Galicia no 2016?
Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2017.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 01/09/2017 14:12:12

49801

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O Instituto Nacional de Estadística, INE, publicou o 27 de xuño de 2017 a
denominada “Encuesta de Preguntas Familiares”, estatística na que se reflexa o
gasto que realizan os fogares, distribuídos segundo diferentes variables,
subministrando información de carácter anual sobre a natureza e o destino dos
gastos de consumo das familias así como sobre diferentes características relativas
ás condicións de vida dos fogares.
Unha parte desta información desagregase para as Comunidades Autónomas, o
cal permite analizar cal foi a evolución do gasto en Galicia e tamén a súa
evolución comparada no resto do Estado.
Os resultados para o último ano, o 2016, son moi negativos e preocupantes para o
noso país, porque a evolución do gasto das familias é moito peor no noso caso
que na media española.
En concreto, na primeira variable analizada, o gasto total realizado polo conxunto
dos fogares, incrementouse o 3% de media no conxunto do Estado mentres que
en Galicia a variación foi do 0%, isto é, permaneceu estancado.
Un dato moi preocupante porque este indicador reflicte a capacidade de gasto das
familias e, polo tanto, aproxímanos ao nivel de vida real do fogares.
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Que en España medre o gasto do conxunto dos fogares o 3% e que o gasto en
Galicia se manteña estancado supón un grave retroceso que se fai máis evidente
cando se compara co conxunto das CCAA do Estado.
Galicia está no furgón de cola, só por diante doutras dúas comunidades do norte
do Estado, Asturias e Cantabria, e moi alonxada de comunidades como Baleares,
que medra o 7%, Andalucía 6,6%, Murcia o 6,4% ou a Comunidade Autónoma
de Madrid que experimentou un incremento do gasto dos fogares do 4,5%.
Unha segunda variable do análise é coñecer cal foi a evolución do gasto medio
por fogar, o que permite eliminar os efectos na cifra global da variación no
número de fogares.
Neste caso tamén os datos son moi preocupantes para o noso país: no ano 2016 o
gasto medio por fogar en España incrementouse o 2,6% en comparación con
2015, mentres que en Galicia non só se incrementou senón que incluso caeu o 0,5%.
Este é sen dúbida un dato sobre o que reflexionar; que no 2016, o terceiro ano da
denominada recuperación, o gasto medio dos fogares caia en relación ao ano
2015, pon en cuestión o discurso triunfalista da saída da crise.
A terceira variable que estuda o INE é o gasto medio por persoa, para corrixir o
impacto da evolución demográfica, que ten un dato negativo para o noso país en
coherencia co datos anteriores.
O gasto medio por persoa en Galicia no 2016 aumentou o 0,3% mentres que na
media do Estado o incremento foi do 3%. Dito doutro xeito, en 2016 o
incremento do gasto medio por persoa en España multiplicou por dez veces o de
Galicia.
Ante esta evolución tan negativa dunha variable tan relevante como é o gasto dos
fogares, verdadeira medida do nivel de consumo das familias, o Grupo
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Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-

Como se pode chamar recuperación ou dicir que xa saímos da crise se en
2016 o gasto dos fogares, medido no seu conxunto ou en valores medios
por fogar ou persoa, se mantén estancado ou mesmo se reduce?
Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2017.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 01/09/2017 14:12:29
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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 en Pleno, relativa a obter información das
conclusións ás que chegou o goberno galego após o expediente informativo de febreiro
de 2017 ás compañías distribuidoras de electricidade.

O pasado 6 de febreiro de 2016 a Xunta de Galiza comunicou que a raíz do
temporal vivido no noso país “A Xunta está avaliando a situación tras os cortes no
subministro eléctrico que se produciron en Galicia a causa do temporal dos últimos días
para o que abrirá un expediente informativo ás compañías distribuidoras co obxecto de
confirmar que os protocolos de traballo seguidos foron os axeitados.”

Por todo isto, formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Que conclusión e actuacións tirou o goberno galego de tal expediente
informativo?

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2017

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
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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 04/09/2017 10:28:28

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 10:28:33

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 10:28:35

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 10:28:36

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 10:28:38

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 10:28:39
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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, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á política de investigación,
desenvolvemento e innovación levada a cabo polo goberno galego e as previsións de
corrección ao respecto.

Para avanzar no desenvolvemento do noso país é fundamental apostar pola
reorientación dos nosos sectores produtivos. Faise necesario, xa que logo, reforzar a
economía produtiva aumentando o contido en coñecemento das súas actividades e
reforzando a especialización mediante a creación e dotación dos recursos tecnolóxicos e
humanos necesarios. Galiza precisa dunha aposta estratéxica para avanzar cara un
modelo produtivo baseado na innovación e na investigación, polo que polo tanto a
Administración debería centrar os seus esforzos neste campo. Porén, a política de
recortes sistemáticos que veu aplicando o goberno do Partido Popular nos últimos anos
sitúanos cada vez máis lonxe dos niveis do Estado español e da Unión Europea nesta
materia, e deixa a Galiza nunha posición peor á do inicio da crise, tal e como confirman
sucesivos indicadores relativos á evolución do I+D+i.
Diferentes documentos emanados do goberno galego, como o Plan estratéxico
2015-2020, falan repetidamente da busca dun novo modelo de crecemento que terá
como puntos fortes a innovación e o coñecemento. Porén, os datos amósannos como
esas palabras quedan baleiras de contido á hora de contrastar a teoría coa práctica do
goberno. Por exemplo, segundo os últimos datos de 2015 observamos como nun
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contexto de suposta recuperación económica onde atopamos datos macroeconómicos
con datos positivos como a evolución do PIB, pola contra os principais indicadores de
impulso á I+D, descenden claramente.
As empresas con actividades innovadoras descenden en 129 con respecto ao
2014, o que supón un descenso do 15,3% nun so ano. Ademais, este dato contrasta coa
evolución do conxunto do estado que se mantivo estábel. O mesmo sucede con outros
indicadores chave como por exemplo os referidos á intensidade da innovación, que
amosa que se no período 2014-2015 descendeu no Estado un 2,3%, na Galiza fíxoo nun
11,6%. Tamén resultan reveladores os datos referidos ao número de empresas
tecnoloxicamente innovadoras, que no conxunto do Estado descenden nun 1,3% e na
Galiza en máis do duplo, até un 5,3%.
Neste contexto, a resposta por parte do goberno galego resulta absolutamente
insuficiente para reverter a tendencia e apostar nun cambio de modelo que pivote
arredor do coñecemento, polo que se fai necesario corrixir a política de investigación,
desenvolvemento e innovación levada a cabo polo goberno galego.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno
Por que o goberno galego non mellora a estratexia e o esforzo investidor en
I+D+i?

Santiago de Compostela, 30 agosto de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2017 10:28:47

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 10:28:52

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 10:28:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 10:28:55

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 10:28:56

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 10:28:58
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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, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao peche de oficinas bancarias en
Galiza.

Dende o comezo da crise ven sendo unha constante o peche de oficinas
bancarias. De feito, o estado español asumiu a metade do peche da rede de oficinas
bancarias da zona euro. En Galiza produciuse unha caída máis intensa que a producida
no conxunto do estado en canto a número de oficinas se refire, cunha caída dende o
2009 do 34,7% fronte ao 30,3% do conxunto estatal. Xa que logo, produciuse un
empeoramento nos servizos financeiros á cidadanía máis intenso que a media.
Polo tanto, na actualidade, Galiza a pesares de concentrar a metade de núcleos
poboacionais de todo o estado, non conta cunha rede de oficinas acorde a esa realidade
territorial. No noso país hai unha oficina bancaria por cada 1.661 persoas. Dito doutro
xeito, hai 60,2 oficinas por cada cen mil persoas, mentres a media estatal sitúase nas
63,3 oficinas por cada cen mil persoas, o cal amósanos un deficiente servizo por parte
das entidades financeiras.
Así, a reestruturación bancaria deixou a numerosos municipios rurais sen
sucursais bancarias, ao tempo que diversas entidades impulsaron un servizo de sucursais
móbiles para chegar aos clientes. Con todo, as súas rutas non cobren toda a xeografía e a
visita periódica destas sucursais móbiles non convence aos veciños dos municipios que
se quedan sen oficinas. Doutra banda, é unha queixa común dos consumidores o

49810

OFICINA PARLAMENTAR

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

incremento das colas nas sucursais, e mesmo os empregados da banca sinalan que a
redución de oficinas non viu acompañada dun dimensionamento dos cadros de persoal
das que permanecen abertas.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Considera a Xunta de Galiza que existe unha adecuada prestación de servizos
financeiros en Galiza, especialmente no rural?

Santiago de Compostela, 30 de agosto 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 04/09/2017 10:29:09
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María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 10:29:15

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 10:29:17

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 10:29:18

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 10:29:20

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 10:29:22
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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 en Pleno, relativa á recuperación pública dos saltos
hidroeléctricos.

O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que representa no
seu PIB e por ser un factor relevante para a produción industrial. A pesares desa
importancia, Galiza apenas contou con capacidade para deseñar e aplicar una estratexia
enerxética propia, orientada a un aproveitamento endóxeno dos seus recursos
enerxéticos.
Así, o deseño da produción eléctrica en Galiza caracterizouse por ser un deseño
alleo, dende a esfera estatal, onde os poderes públicos galegos non tiveron nunca voz
nin voto, e foi tamén e en consecuencia un deseño contrario aos intereses e necesidades
de Galiza. Un dos exemplos máis evidentes atopámolo no desenvolvemento da enerxía
hidráulica en Galiza e a conseguinte construción de presas e encoros, cunhas fortísimas
consecuencias sociais e medioambientais no noso territorio, unha concepción franquista
co obxectivo de subministrar enerxía ao centro do Estado sen que nin o noso país nin
especificamente as zonas afectadas obtivesen compensación ou beneficio de ningún
tipo.
As compañías eléctricas explotan en Galiza a maior parte das centrais
hidráulicas existentes. Fano a través de concesións outorgadas polo Estado con
duracións de entre 50 e 75 anos. Parte delas mesmo foron transferidas a mans privadas
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no último cuarto de século mediante o proceso de privatización das empresas públicas
do extinto INI, o que permitiu aumentar o crecente negocio do sector.
En todo caso, a gran maioría das centrais hidroeléctricas foron construídas hai
xa décadas, sendo investimentos que, debido á estrutura do mercado eléctrico, están
sobradamente amortizados, sendo na práctica unhas máquinas de xerar beneficios
grazas a decisións políticas discrecionais e ao uso privado que realizan dun ben público
como é a auga.
Boa parte das concesións caducan nos próximos anos, o que pon sobre a mesa o
escenario futuro unha vez rematada a concesión e xa que logo, a expectativa do regreso
desas instalacións á xestión pública. Nese escenario, sería máis que desexábel que a
xestión e explotación se levase a cabo directamente a través dos poderes públicos. Así,
consideramos que a creación dunha empresa pública galega sería o instrumento acaído
para garantir a titularidade pública e unha xestión que teña en conta as necesidades do
país.
En resposta a unha pregunta do Grupo Parlamentar do BNG a pasada lexislatura,
o Director Xeral de Augas de Galiza anunciou que ante o remate das concesións de
saltos hidroeléctricos a Xunta avaliará o seu futuro uso tras o desenvolvemento dos
expedientes administrativos e confirmou que só existe un salto con cláusula social, das
44 centrais de gran hidráulica.
Recuperar a xestión pública das centrais é unha cuestión estratéxica. Cabe ter en
conta que como consecuencia dos procesos de privatización, as compañías fixéronse
cunha serie de instalacións construídas con investimentos públicos e cuxa produción é
case todo beneficio é para elas. A xestión pública dos saltos e encoros permitiría á
administración galega a obtención de recursos e o deseño de medidas que revertan no
beneficio das zonas afectadas polos mesmos, especialmente na xestión da produción
eléctrica, de xeito que os habitantes das zonas afectadas, en especial aqueles con
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condicións económicas e sociais máis desfavorábeis poidan ter unha menor factura do
seu consumo eléctrico.
Esta medida entronca coa óptica de que se deben diferenciar tarifas en función
da condición dun territorio en relación coa produción eléctrica, unha óptica que o BNG
leva tempo a reivindicar, e que en Galiza tería a súa concreción nunha tarifa eléctrica
galega acorde á nosa condición de produtores excedentarios de enerxía eléctrica.
Por último, cómpre salientar tamén que, recentemente, o diario “Público”
sinalaba que “o goberno (do Estado) intenta esquivar a eminente nacionalización das
hidroeléctricas”, e engadía que, a pesares de que o goberno rexeitaba aclarar os seus
plans ante o inicio da caducidade en cascada das concesións máis rendíbeis do sector
eléctrico, manobraba para evitar que a súa xestión pase a ser pública. De confirmarse
estes feitos suporían un novo atranco por parte do goberno central a un
desenvolvemento enerxético propio.

Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Que iniciativas ten previsto levar a cabo a Xunta de Galiza ante o remate das
concesións de saltos hidroeléctricos?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2017 10:29:40

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 10:29:49

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 10:29:51

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 10:29:52

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 10:29:53

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 10:29:55
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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, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa ás deficiencias na xestión das
probas de TAC no Hospital de Ourense

O progresivo desmantelamento na sanidade pública por causa das decisións
políticas e económicas do Partido Popular e da Xunta de Galiza ten causado unha forte
resposta popular e denuncias das persoas usuarias que foron botando luz sobre o que
significaron na práctica os progresivos recortes en materia de persoal e servizo
ilustrándoos con casos e exemplos concretos, preocupantes e que distan moito de ser
illados ou anecdóticos. Neste sentido, por medio de redes sociais, internet, radios,
televisión e prensa escrita e dixital fomos coñecendo diferentes situacións ante as
denuncias de moitas persoas que conseguiron dar a coñecer o seu caso ou de persoas da
súa contorna por estes medios diante da desatención da Administración e da gravidade
ou clamor da súa situación.
De entre todos os servizos danados pola política sanitaria do goberno galego
resultan especialmente graves aqueles que teñen que ver co tratamento do cancro, unha
enfermidade de grande incidencia e na que o tempo e a vixilancia constitúen un
elemento fundamental. Malia ser a oncoloxía unha especialidade teoricamente primada
no funcionamento da rede sanitaria, numerosas denuncias de persoas usuarias e
organizacións de pacientes teñen alertado de inadmisíbeis esperas no complexo
hospitalario de Ourense para a realización de probas TAC de control. As siglas TAC
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correspóndense con Tomografía Axial Computerizada e constitúen un método de
exploración radiolóxica para estudar un órgano determinado desde diferentes planos.
Por poñer un exemplo, o 25 de agosto de 2016 o xornal La voz de Galicia
recollía na súa edición de Ourense a denuncia dunha paciente do Ribeiro que informaba
de como após un control rutineiro no seguimento da curación dun cancro de mama o seu
oncólogo solicitara un TAC e recóllese na noticia de forma textual a seguinte
afirmación da paciente: “«Ya estoy acostumbrada a que nunca me llamen dentro del
plazo que me indica el oncólogo; siempre he tenido que reclamar, pero es que no es un
TAC de rutina; ahora mismo es evidente que hay un problema y yo estoy sin
tratamiento»”
O pasado 17 de maio o xornal provincial La Región publicaba un artigo de
opinión asinado por Dona María Cristina Fariñas Darriba no que dá conta dunha
experiencia persoal como acompañante dun enfermo de cancro dirixíndose ao novo
Xerente do CHUO e recolle literalmente as seguintes palabras: “nestes últimos meses
somos testigos de como non se están a facer as probas diagnósticas no tempo preciso.
En particular falo dos TACS. Quero que se saiba que os pacientes teñen que poñer dúas,
tres, catro e nalgún caso ata cinco reclamacións en Atención ó Paciente para que lle
fagan unha proba que resulta ser á base dos tratamentos, da evolución da enfermidade”.
Máis aínda, o 14 de maio de 2017 novas testemuñas saíron na canle da Sexta Televisión
sinalan casos persoais con graves retrasos desta proba fundamental.
Ademais, este grupo parlamentar tivo coñecemento de máis situacións deste tipo
por parte de testemuños de profesionais e doentes que nos reafirman na idea de que este
é un problema crónico en Ourense.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
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Que medidas tomou ou vai tomar o goberno galego para corrixir a situación dos
TAC no Hospital de Ourense?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2017 10:30:07

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 10:30:12

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 10:30:13

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 10:30:15

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 10:30:17
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Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 10:30:18
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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 en Pleno.

Reducir ao mínimo os altos índices de pobreza do noso país é un obxectivo que
deben compartir todas as administracións e colectivos políticos e sociais galegos. De
forma especial debe ocupar as nosas preocupacións a denominada pobreza enerxética,
agravada polas consecuencias socieconómicas da crise estrutural que atravesa o modelo
económico e social do capitalismo. Durante os meses de inverno, e non só, son moitas
as unidades de convivencia incapaces de afrontar o pagamento das facturas do
subministro de necesidades elementais como a auga, o gas ou a electricidade.
Nomeadamente, nos últimos anos aumentou a dificultade para asumir os gastos dos
consumos enerxéticos, que experimentaron importantes subidas, especialmente o
eléctrico.
Enquisas e estudos de diferente tipo, como por exemplo a recente información
da Enquisa Estrutural a Fogares do Instituto Galego de Estatística indican a tendencia á
suba dos índices de pobreza. Non en van, no ano 2015 pasou do 16'41% anterior ao
16'95% ao que se suman os preocupantes datos de 2016 canto ao mercado laboral
galego, onde se consolida o fenómeno de traballador ou traballadora pobre. Ollando a
evolución do tipo de traballo podemos observar por exemplo como a pesares de
rexistrárense un maior número de contratos no ano 2016 que no ano 2008, os contratos
a tempo completo son inferiores aos do inicio da crise, mentres que os a tempo parcial
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medraron considerabelmente. Polo tanto, menos horas de contrato repercuten a
consolidar a liña de poder adquisitivo dos fogares galegos, tamén castigados polo paro,
o avellentamento e outros factores.
Diante desta problemática, o Goberno galego desenvolveu o mecanismo do
tícket eléctrico e na súa planificación e posta en marcha desbotou todas as achegas que
este e outros grupos parlamentares indicaron, desbotando atender tamén ás deficiencias
sinaladas na súa aplicación, como o feito obxectivo de non estar a chegar nin ao 5% da
poboación albo. Á luz dos datos é obvio as esixencias sociais non teñen sido atendidas
desde as administracións de forma adecuada. Máis aínda, coñecemos recentemente
como o Goberno galego moveu até un 40% das contías orzadas para os fondos de
axudas para pagar a electricidade a outros e moi diversos gastos, entre os que se atopan
ademais elementos que ilustran cales son as prioridades do Goberno galego como a
publicidade, cuestións de ámbito legal ou o alumeado da Cidade da Cultura.
Preguntado en comisión e pleno por este grupo parlamentar, diferentes
representantes do Goberno galego e do Partido Popular téñense limitado a argumentar
que o tícket foi outorgado a todos e todas as solicitantes e dado por válidos os
movementos de orzamentos cunha actitude que desde o nacionalismo galego valoramos
como autocompracente e decepcionante.
Publicadas e informadas á comisión 3ª as contas finais dos orzamentos xerais de
2016 podemos comprobar como da reserva orzamentaria de 2,1 millóns de euros para o
financiamento do tícket eléctrico non se destinou para este fin nin unha cuarta parte do
orzado. Este resultado evidencia o fracaso do modelo do tícket eléctrico, dun alcance
moi limitado malia o aumento da factura da luz e dos índices de pobreza e exclusión
social do noso país, no que o INE estima 375.000 fogares cuxos ingresos son inferiores
a 600 euros mensuais.
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Cal é a valoración do Goberno galego do alcance do tícket eléctrico e outras
axudas para o ano 2017?

Santiago de Compostela, 30 de agosto 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 04/09/2017 10:30:28

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 10:30:34

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 10:30:35

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 10:30:37
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Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 10:30:38

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 10:30:42
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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 en Pleno, relativa á valoración por parte do
Goberno galego do impacto na economía galega das pensións das persoas autónomas

Galiza é un país avellentado e a poboación maior de 64 anos roza o 25% do
total. Neste contexto, a preocupación pola contía das pensións así como pola súa
viabilidade nas próximas décadas adquire unha importancia que ten diferentes ópticas e
unha delas é o impacto que as súas características ten na economía a medio e longo
prazo ao afectar, por exemplo, consumo. Na actualidade, os datos son preocupantes. Por
exemplo, a pensión de xubilación contributiva en Galiza ten unha contía media de 858
euros en xaneiro de 2016 e de 877 no mesmo mes de 2017, fronte aos 1.033 euros da
media estatal en xaneiro 2016 e os 1.055 de xaneiro 2017. Doutra banda, se observamos
a contía por diferentes sectores, o panorama non é menos preocupante e atendendo aos
datos das persoas traballadoras autónomas podemos observar como en xaneiro de 2017
a media rozaba os 605 euros, que se ben supón un leve crecemento a respecto da mesma
media no ano anterior, situada nos 597 euros, está aínda lonxe de chegar ao Salario
Mínimo Interprofesional.
A análise pormenorizada dos datos revela un panorama preocupante e crecente
xa que neste contexto de dificultade económica a maioría de persoas autónomas cotizan
pola base mínima ao ser difícil de asumir outras contías. A isto súmanse outros
fenómenos; por exemplo organizacións sindicais e estudos do mercado laboral alertan
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dun importante volume de persoas que teñen que adscribirse á esta forma de traballo
autónomo para adaptarse ao contexto e traballar por conta propia.

Por todo isto, formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Ten avaliado ou vai avaliar o Goberno galego o impacto na economía a medio
prazo das baixas pensións das persoas autónomas?

Santiago de Compostela, 30 de agosto 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 04/09/2017 10:31:41

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 10:31:48
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Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 10:31:49

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 10:31:51

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 10:31:53

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 10:31:55
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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, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á proxección dunha planta de
produción de mestura bituminosa en quente na canteira de Bouzas, nº266, de Parada de
Ribeira no concello de Xinzo da Limia.

Recentemente, a concesión de licenza de obra por parte da Xunta de Goberno do
Concello de Xinzo para a proxección dunha planta de produción de mestura bituminosa
en quente na canteira de Bouzas reavivou inquedanzas na veciñanza da contorna, pois
supón a reactivación dun proxecto paralizado desde 2014 e que ten numerosas dúbidas
canto ao impacto ambiental que pode supoñer.
Cómpre recordar que xa o 22 de maio de 2014 fíxose pública a avaliación de
incidencia ambiental. Daquela fora solicitado un informe preceptivo ao Concello,
emitido no senso de que a actividade non é compatíbel co uso do chan (rústico de
protección forestal) pero que podería ser autorizada pola Xunta. Posteriormente, o 11 de
xuño 2014 fíxose pública a resolución da declaración de incidencia ambiental favorábel
á realización da actividade. Unha vez foi pública e coñecida esta situación a causa dos
trámites municipais, numerosas entidades sociais, ecoloxistas e veciñais coa súa
presentación pública a finais de xuño do 2014 alegaron e protestaron contra este
proxecto posto que a colocación deste implica moitos riscos pola súa proximidade ás
poboacións e a zonas delicadas desde un punto de vista ambiental. Por exemplo, a
proximidade á zona ZEPA da Limia, zona de especial protección para as aves, cuxa
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finalidade é a protección e conservación do hábitat e das especies de aves definidas na
contorna que abrangue 6.939,20 ha dos concellos da Porqueira, Bande, Rairiz de Veiga,
Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, e
Xunqueira de Ambía. Ademais, alén de englobar o LIC de Veiga de Ponteliñares.
Ademais, cómpre recordar a unidade social e política neste tema e que por
exemplo mesmo o 28 de xullo de 2014 tivo lugar un pleno extraordinario urxente no
Concello de Xinzo de Limia no que foi aprobada por unanimidade unha moción
rexeitando a planta e instando á Xunta a que lle denegue a licenza, como tamén foi
aprobada unha moción no mesmo sentido, a proposta do Bloque Nacionalista Galego,
na Deputación de Ourense, tamén por unanimidade.
Máis aínda, cómpre recordar que a Limia é unha zona con importantes
problemas ambientais derivados da emisión de residuos derivados das numerosas
granxas existentes, ademais de ser unha zona profundamente castigada pola crise
económica, a perda de poboamento e a crise no sector agrario. Polo tanto, todas as
decisións que no presente supoñan unha posíbel afectación á contorna deben ter unha
avaliación aínda máis rigorosa e actualizada canto ao seu impacto.
En vista do rexeitamento social que a implantación dunha planta deste tipo
desatou hai anos en Xinzo, sorprende que con data 29 de maio de 2017 o Concello de
Xinzo de Limia tomara, sen previa información pública á veciñanza, a decisión de
conceder licenza urbanística para a devandita planta desestimando todas as alegacións
presentadas por colectivos sociais e medioambientais. Uns acontecementos diante dos
que a veciñanza ten demandado explicacións a respecto desta situación, sendo ignoradas
polas administracións competentes.

Polo tanto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

49829

OFICINA PARLAMENTAR

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

Que medidas levou ou vai levar a cabo o goberno galego para garantir que o
proxecto de produción asfáltica para a canteira de Bouzas (Xinzo) non colide coa
protección que precisan as condicións medioambientais, poboacionais e agropecuarias
da zona?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2017 10:50:40

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 10:50:45

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 10:50:46

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 10:50:47
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Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 10:50:49

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 10:50:50
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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 Xosé 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 Pleno, relativa ás perspectivas estratéxicas do
sector da automoción para frear as deslocalizacións e para promover a consolidación de
emprego e a garantía de condicións laborais dignas.

A industria do automóbil sostén arredor de 19.000 empregos directos en Galiza e
factura máis de 8.200 millóns de euros, produce o 15% dos automóbiles do Estado
español e supón o 31% das exportacións do noso país. Porén, tal e como denuncia as
organizacións sindicais, o sector caracterízase por salarios baixos, ritmos de traballo
abusivo e condicións cada vez máis precarias.
A conxunción de todas estas circunstancias está desmantelando o mapa da
automoción no noso país, desmantelando unha actividade económica fundamental para a
economía galega, especialmente para as poboacións do sur. Por exemplo, unha das
empresas máis potentes, a multinacional francesa PSA Peugeot Citroën, afincada en
Vigo, ten relación económica e laboral con numerosas empresas auxiliares da contorna da
cidade, de comarcas limítrofes e tamén da comarca de Ourense.
Na época de maior irrupción da crise económica as empresas do sector tentaron
aumentar a produtividade das plantas mediante a redución dos dereitos laborais dos
traballadores e traballadoras chegando ao punto de ter a día de hoxe salarios de hai vinte
e cinco anos ou mantendo unha fragmentación de categorías laborais cada vez maior. A
todo isto engádese a problemática dos convenios ao introducírense empresas de servizos
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creadas a propósito con convenios propios ou estatais inferiores. Súmase, tamén, a
tendencia á creación das denominadas categorías de entrada con salarios hiperreducidos,
o aumento das contratacións parciais e por vía das empresas de traballo temporal así
como a tendencia á desregulación dos horarios. Incluso chega a ser habitual a
contratación de traballadores e traballadoras galegas a través das subcontratas de firmas
portuguesas con aínda máis precariedade.
A todo isto hai que engadir a tendencia á externalización de servizos de forma
que, aínda aumentando a produción en moitas empresas, os cadros de persoal principais
diminúan mentres o das empresas de servizos secundarias aumentan, sendo moitas delas
portuguesas e derivando, en suma, os beneficios para ese país.
Neste contexto, entidades públicas como o Goberno central ou a propia Xunta de
Galiza fornecen de subvencións con diñeiro público a estas multinacionais sen poñer
condicións contundentes e eficaces para parar que se destrúan máis postos de traballo e se
evite a deslocalización da actividade produtiva.

Por todo isto, formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Que medidas ten previstas o Goberno galego diante do proceso de deslocalización
que se está a producir nas empresas da automoción en Galiza?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ana Belén Pontón Mondelo
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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 04/09/2017 11:26:47

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 11:26:52

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 11:26:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 11:26:54

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 11:26:56

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 11:26:57
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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 en Pleno, relativa ás motivacións do goberno
galego de retirar o helicóptero de incendios do Barco de Valdeorras da base de
Vilanova.

O Bloque Nacionalista Galego tivo coñecemento de que a Xunta de Galiza
tomara e executara a decisión de retirar o dispositivo dun helicóptero de incendios da
base de Vilanova no Barco de Valdeorras (distrito XIII) inutilizando unha base
operativa desde o ano 1992 e na que se investiu diñeiro público ao longo destas décadas
e que fica agora pechada para o seu uso.
Cómpre ter en conta que, tal e como ten indicado esta organización, a provincia
de Ourense e as súas comarcas orientais contan con especificidades climáticas e tamén
contextuais (alto índice de abandono do rural, despoboamento, dificultades de conexión,
etc) que agravan a súa sobreexposición á incidencia de lumes. Así mesmo, cómpre ter
en conta que as comarcas próximas á base de Vilanova teñen dúas condicións que deben
condicionar a política de prevención e extinción de incendios. Dunha banda, a grande
complexidade xeográfica, con altas serras, diferenzas de altitude, dificultades de acceso,
vales difíciles de sortear, etc, en suma unha orografía complexa para intervir. Por outra
parte, conteñen no seu territorior espazos naturais teoricamente protexidos (parque
natural, rede natura, zonas ZEPA, etc) que dan conta da riqueza biolóxica natural e
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animal da contorna e fan máis necesaria a súa protección pois os datos poden ser e son
irreparábeis en moitas ocasións, como lamentabelmente xa se ten experimentado.
Así mesmo, cómpre recordar que a provincia de Ourense no 2016 concentrou
máis da metade das 22.000 hectáreas ardidas no total e que concentrou a metade dos
grandes incendios forestais superiores a 500 hectáreas. O oriente ourensá é unha das
zonas máis castigadas nos últimos anos e a resposta da Xunta é precarizar máis aos
traballadores, adiar a concreción do Pladiga case a xullo, non adiantar o funcionamento
pleno do dispositivo malia a desestacionalización dos lumes e a alta incidencia no
inverno 2016-2017, etc. A todo isto, vén de sumarse unha alteración dos medios
materiais de por si insuficiente, como é o caso da dispoñibilidade dun helicóptero na
base do Barco de Valdeorras.
Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que non é razoábel e que
ademais a Xunta de Galiza ten que esclarecer os motivos e a situación da base así como
as decisións e medidas que anteriormente tomara ou non tomara o organismo para
garantir as condicións de funcionamento e operatividade así como de seguridade para os
traballadores e traballadoras e para a salvagarda do material.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Ten avaliado a Xunta de Galiza o estado da base de Vilamaior?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
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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 04/09/2017 11:30:52

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 11:31:00

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 11:31:02

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 11:31:03

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 11:31:05

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 11:31:06
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, 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), solicitan a seguinte corrección de erros na pregunta con número de rexistro
15185:
Na pregunta onde dí:“base de Vilamaior” debe dicir: “base de Vilanova”

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2017 10:33:00
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María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2017 10:33:03

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2017 10:33:05

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2017 10:33:07

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2017 10:33:09

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2017 10:33:10
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Actualmente as campañas de saneamento gandeiro contemplan, tres
enfermidades, concretamente en vacún, tuberculose, brucelose e leucose.
Nos últimos anos o número de casos positivos, tanto de brucelose como de
tuberculose, estaba descendendo notablemente, sendo moi difícil atopar casos positivos
na maior parte das comarcas do país.
O problema xorde no ano 2014, cando por directrices do Ministerio de
Sanidade, que é quen ten realmente competencias nestes casos, cambian protocolos de
actuación. E xorde porque comezan a apareceren un número moi elevado de resultados
positivos nas probas reaccionantes para a detección de tuberculose bovina que
posteriormente non se confirman nas probas post morten que se realizan nos
matadoiros.
Nalgúns casos, os poucos, dan a opción de facer unha segunda proba antes do
sacrificio, o que lle chaman a proba comparada, e case ningún animal é positivo,
evitando así o seu sacrificio.

1
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Como consecuencia desta situación, ademais de se produci-lo sacrificio de
numerosos animais que non deberían ter ese destino por se trataren de falsos positivos,
tamén provoca a inmobilización das explotacións de onde proceden durante un período
de tempo inadmisible.
Ano tras ano dende o 14 vimos debatendo este tema aquí no Parlamento sen que
por parte do goberno galego se tomen medidas razonables pra subsanar estas anomalías.
Como dato a ter en conta, ultimamente na comarca da Terrachá, sacrificáronse
150 animais, dos cales soamente 1 era positivo tra-la proba do matadoiro.
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego alén de considerar
imprescindible establecer medidas para garantir o resarcimento das explotacións a
prezos que se axusten ó mercado polo sacrificio de reses e das perdas e lucro cesante
como consecuencia destes e das inmobilizacións, cremos que é prioritario impulsar con
urxencia as medidas necesarias para evita-los falsos positivos, mellorando o material e
os protocolos, e mesmo establecendo contraanálises previas ao sacrificio.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Cales son as medidas que pensa toma-la Consellería de Medio Rural para atallalas deficiencias e as consecuencias económicas negativas que están a xera-los
desmedidos falsos positivos do actual saneamento gandeiro?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017
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Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 12:41:24

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 12:41:28

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 12:41:29

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 12:41:34

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2017 12:41:36

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 12:41:38
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Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Unha vez adxudicados os contratos de transporte da primeira fase do Plan de
Transporte Público de Galiza obsérvanse as primeiras disfuncións, aínda que as
eivas provocadas pola falla de planificación, precipitación e na participación
social na elaboración observaranse a medio prazo.
Un repaso ao sucedido nos derradeiros anos mostra que a Xunta de Galiza actuou
a golpe de sentenza e con improvisación.
A sentenza de marzo de 2016 do Tribunal Supremo que anulaba 129 concesións
de transporte público por estrada, provocou a necesidade da elaboración urxente
dunha Lei de Medidas Urxentes para a Actualización do Transporte de Galiza.
A Sentencia considerou que a Resolución do 26 de febreiro de 2010, da
Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se aproba o Plan de modernización das
concesións de transporte público regular permanente de persoas de uso xeral por
estrada de Galicia, incumpría o Regulamento 13/2007 que entrara en vigor
anteriormente a dita resolución.
Nesta lei incluíase a elaboración dun novo Plan de Transporte de Galiza,
instrumento mediante o cal se debería establecer a ordenación dos servizos de
transporte público regular de competencia da Administración Xeral da
Comunidade Autónoma, así como a coordinación do conxunto de servizos de
transporte público que se desenvolvan na Comunidade Autónoma.
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A Lei incluía obrigatoriedade da prestación de servizo transitoriamente e, de
feito, o obxectivo da Lei xa se precisaba na súa exposición de motivos :
“Non obstante, logo de que o Tribunal Supremo anulase a ampliación dos prazos
de vixencia daquelas concesións previsto naquela lei, deberanse programar os
traballos de planificación do novo sistema de transporte público para a súa
licitación consonte o previsto na normativa comunitaria, sen prexuízo de apostar
polo mantemento das actuacións de modernización que faciliten ao sector de
transporte público responder axeitadamente ás demandas do novo mapa de
servizos.....Por outra parte, logo do pronunciamento do Tribunal Supremo en
relación coa ampliación de prazos das concesións que establecera a Lei 5/2009,
no terceiro artigo do texto articulado fíxanse as regras para garantir a
continuidade da prestación dos servizos de transporte público durante o tempo
preciso para o desenvolvemento dos traballos de planificación e o novo deseño
de servizos, facilitando o mantemento de actuacións relevantes de modernización
do sector previstas naquela lei”.
O dito Plan de Transporte debe estar aprobado no prazo de 21 meses desde a
entrada en vigor de dita Lei 10/2016 (entrou en vigor o 23/07/2016),
garantíndose que os novos contratos de transporte se produza dentro do período
transitorio que establece o Regulamento 1370/2007.
Si non era suficiente coa Lei 10/2016, só cinco meses despois o Goberno
presenta, na Lei de acompañamento, un conxunto de medidas que non só van
directamente contra dos fundamentos e efectos xurídicos do fallo do TS senón
contra do Regulamento 1370/2007 e as súas directrices de interpretación do
2014.
1.- Art. 72.2. Previsión de novos servizos de transporte incluso antes da
aprobación do Plan de Transporte Público de Galicia, pero, ollo, que “se
planifiquen co obxectivo de garantir a continuidade na explotación de tráficos
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nos que concorran as circunstancias que prevé o artigo 5.5 do Regulamento
(CE) 1370/2007, e cuxa explotación se prevea coas limitacións temporais que
establece o dito precepto. Esta norma resultará de aplicación aínda cando o
novo servizo supoña unha reordenación en profundidade dos servizos
abandonados ou en risco de abandono, incluso coa introdución, supresión ou
modificación substancial dos tráficos que neles se prevían, ou coa inclusión de
novas modalidades de prestación dos servizos, como servizos baixo demanda ou
servizos integrados.
Igualmente, a Administración poderá acordar o establecemento doutros servizos,
nonprevistos expresamente no Plan de Transporte Público de Galicia, que
resulten coherentes coa súa planificación xeral e que se propoña implantar
cunha duración temporalmente limitada, ben para a satisfacción de demandas
puntuais de transporte, ben para a validación de solucións de mobilidade
innovadoras, ou para a experimentación, limitada no tempo ou no territorio, de
alternativas non previstas inicialmente na planificación de transporte”.
É notoria a actuación incumpridora do Goberno galego nesta cuestión
confirmada por sentenza, pero tamén o é que se está a facer atropelada e
precipitadamente o que debeu de ser un traballo de planificación de anos co fin
de dotar a Galiza dun servizo de transporte público integral e adaptado a un
proxecto de país establecido.
Isto xa é historia e non ten volta atrás pero compre tomar nota para tratar de non
repetir erros.
Só quedan 10 meses para que, segundo a Lei 10/2016 de medidas urxentes para a
actualización do transporte de Galiza, teña que estar aprobado o novo Plan de
Transporte de Galiza.
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A elaboración do novo Plan debe de contar con máis participación da sociedade a
través da diversidade de actores afectados e implicados, e debe de incardinarse
nun proxecto de país.
Por todo elo, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno:
-

Ten pensado crear e convocar unha Mesa para a Elaboración do novo Plan
de Transporte de Galiza que conte cos concellos, deputacións, ANPAS,
empresas e sindicatos, que estea permanentemente informada e que poda
aportar continuamente no proceso de elaboración e aprobación do
documento?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017.

Asdo.: Antón Sánchez García
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 04/09/2017 12:42:24
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Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa reposta oral en Pleno.

Recentemente rematou o período de exposición pública do Estudo de Impacto
Ambiental Simplificado da Planta de valorización e almacenamento de residuos
industriais e urbanos non perigosos na parroquia de Oseiro, no concello de
Arteixo.
É un máis dos diversos proxectos de plantas de tratamentos de residuos
industriais que se están a promover en Galiza e que teñen en común que procuran
ubicacións que maximicen os beneficios empresariais pero que, pola contra, non
teñen as condicións necesarias suficientes para garantir a protección ambiental e
o benestar das persoas.
Neste caso as características da planta fan necesario, como mínimo, que a
avaliación ambiental sexa ordinaria e non simplificada.

O documento da empresa presenta numerosas deficiencias:

a) Á vista do contido do documento ambiental presentado pola entidade
promotora, Gesmaga, é claro que o mesmo NON se axusta aos mínimos esixidos
polo art. 45 da Lei 21/2013, porque presenta un estudo insuficiente de
alternativas e non consideración das mesmas respecto dos Plans de xestión de
residuos, por exemplo, non contempla a que, de acordo cos Plans de xestión de
residuos actualmente vixentes, sería a mellor alternativa, a de empregar as
instalacións actualmente existentes.
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b) Na identificación da ubicación do proxecto e nas distancias aos núcleos de
poboación sinalando distancias maiores das que realmente existen.
c) Omisións respecto da compatibilidade urbanística. Insuficiente e deficiente
información sobre dotación e suficiencia de servizos, existentes ou previstos,
tanto de accesos, como de saneamento ou abastecemento de auga.
d) Non se menciona o impacto territorial e paisaxístico do proxecto, incluído o
dunha edificación a construír.
e) Nas medidas correctoras tanto para a xeración de ruído, pó ou da paisaxe e
impacto na poboación próxima.

A Lei 21/2013, de 9 de decembro de avaliación ambiental permite, segundo o seu
artigo 45.4, non admitir o Estudo por ser, o documento presentado,
manifestamente inviable dende o punto de vista ambiental ou por carecer dunha
mínima calidade na súa elaboración, e é o que debeu de ter feito o órgano
ambiental.
A xeralización de situacións similares, en proxectos similares, debe facernos
reflexionar sobre a necesidade de revisar a planificación para procurar unha
maior racionalidade na implantación das plantas de tratamentos de residuos polo
territorio, e a menor afección posible á paisaxe, ao medio ambiente e ao benestar
da poboación, a través da revisión dos Plans de Residuos vixentes.

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

-

Non Considera a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio que o proxecto Planta de valorización e almacenamento de
residuos industriais e urbanos non perigosos na parroquia de Oseiro,
concello de Arteixo, non debe autorizarse debido aos efectos significativos
que este ten sobre o medio ambiente?

49848

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017.

Asdo.: Antón Sanchez García
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 04/09/2017 12:03:14
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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, formulan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno, relativa á necesidade de políticas específicas para os concellos
de Ourense aumentaren a súa poboación traballadora.

Un dos problemas estruturais máis graves que ten que enfrontar Galiza no curto
e longo prazo é o avellentamento da súa poboación e o incremento de poboación
xubilada e pensionista moi por riba dos índices tanto de poboación activa como de
poboación efectivamente ocupada. Desta forma, se atendemos por exemplo aos datos
que nos amosaba o Instituto Galego de Estatística a respecto do ano 2016 podemos
observar como ao finalizar este, máis da metade dos concellos galegos tiñan máis
poboación cobrando unha pensión contributiva que cotizando á Seguridade Social,
acelerando unha tendencia que as políticas de recortes emanadas da crise só fixeron
agudizar ao contribuír a exportar traballadores e traballadoras para fóra das nosas
fronteiras e desincentivar a fixación de poboación. Deste xeito, Galiza conta con 60.000
persoas menos que cotizan á Seguridade Social en comparación cos datos do inicio da
crise no ano 2008.
Se ben a situación é preocupante para o conxunto de Galiza, éo máis aínda para
o territorio administrativo da provincia de Ourense. Deste xeito, podemos observar
como alberga entre os seus 92 concellos todos e cada un daqueles once concellos nos
que a poboación pensionista supera por máis do dobre á poboación afiliada á seguridade
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social: O Irixo, Beariz, Avión, Quintela de Leirado, Verea, Porqueira, Calvos de
Randín, Vilardevós, Laza, A Teixeira e O Bolo.
Ademais, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), Ourense foi a quinta
provincia do Estado español con meirande descenso de poboación en termos
porcentuais (preto do 1%) e no 2016 perdeu até 3.015 persoas até ficar en 311.648
consolidando unha tendencia á baixa que o propio INE estima que descenderá dos
300.000 habitantes nos próximos lustros.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Que medidas específicas tomou ou vai tomar o goberno galego para que os
concellos ourensás incrementen a súa poboación traballadora

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017

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

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2017 13:34:43

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 13:34:48

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 13:34:50

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 13:34:52

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 13:34:53

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 13:34:55
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A 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 en
Pleno.
Os últimos datos turísticos, avanzan que Galicia baterá novamente outro récord de
visitantes. Ata xullo chegaron 2,7 millóns de viaxeiros, o equivalente a nosa poboación.
Ante estes datos, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:

Como valora o Goberno galego os efectos deste constante incremento de turistas que
se están a achegar a Galicia?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Cristina Isabel Romero Fernández na data 04/09/2017 18:30:05
Maria Antón Vilasánchez na data 04/09/2017 18:30:15
Moisés Blanco Paradelo na data 04/09/2017 18:30:23
María Isabel Novo Fariña na data 04/09/2017 18:30:29
Marta Novoa Iglesias na data 04/09/2017 18:30:42
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 04/09/2017 18:30:49
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Sandra Vázquez Dominguez na data 04/09/2017 18:30:59
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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.
O furtivismo é unha lacra que afecta a toda a sociedade no seu conxunto, xa que por
unha banda menoscaba á economía no sentido en que laboramente afecta aos
profesionais ao minorar os seus ingresos pola minoración dos recursos e a baixada de
presos por sobreoferta de produto, comercialmente dana a propia imaxe dos produtos,
que ven como aqueles que foron obtidos e comercializados sen as debidas garantías
suplantan a súa valía e aprovéitanse do bo traballo de moitos profesionais do mar e da
cadea mar- industria.
Por outra banda, prexudica tamén á saúde pública porque esta falta de seguridade
alimentaria pode provocar serios riscos de intoxicación e, por último, ao medio
ambiente porque agrede aos recursos mariños que, segundo os casos, pode chegar a
ser irreparable.
Resulta evidente que loitar contra esta situación é unha tarefa inxente que non pode
ser abordada de forma unilateral polo Servizo de Gardacostas de Galicia e vese
necesaria a coordinación de todos os medios dispoñibles, máxime cando o propio
furtivismo ven acompañado en moitas ocasións por fenómenos coma a violencia contra
o persoal de Gardacostas ou a dificultade de realizar controis en estradas.
Conscientes de que a Xunta de Galicia aposta por todos os medios ao seu alcance
para erradicar esta actividade ilegal tan prexudicial para o conxunto da nosa so
ciedade, os deputados e deputadas asinantes formula as seguintes Pregunta Oral en
Pleno:

-Cales son os medios materiais e humanos dispoñibles pola Consellería do Mar
para o control do furtivismo?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2.017
Asinado dixitalmente por:
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Carlos Enrique López Crespo na data 04/09/2017 18:44:49
Teresa Egerique Mosquera na data 04/09/2017 18:45:02
María Ángeles Garcia Míguez na data 04/09/2017 18:45:17
Alberto Pazos Couñago na data 04/09/2017 18:45:28
Diego Calvo Pouso na data 04/09/2017 18:45:40
Marta Rodriguez Arias na data 04/09/2017 18:45:51
María Soraya Salorio Porral na data 04/09/2017 18:46:10
Daniel Vega Pérez na data 04/09/2017 18:46:22
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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.
O pasado mes de xuño celebrábase a decimoterceira edición do Encontro de
embarcacións tradicionais de Galicia na fermosa vila costeira de Combarro, no que se
xuntaron preto de 150 embarcacións tradicionais que viñeron navegando desde
territorios veciños como o País Vasco, Cataluña, o Mediterráneo ou Portugal. E incluso
desde máis lonxe: Francia, Escocia, Irlanda, Reino Unido ou Croacia.
Sen dúbida, este evento trátase dunha oportunidade única para afondar na nosa
cultura mariñeira, a través da historia e da evolución da flota de barcos tradicionais
galegos, como, por exemplo, as lanchas xeiteiras, as chalanas a vela ou as variantes
da dorna. Todas elas testemuñas da evolución das moitas bisbarras mariñeiras que
conforman a nosa terra.
Este grupo parlamentario quere agradecer á Federación Galega pola Cultura Marítima
e Fluvial a organización deste evento, así como o seu traballo centrado na
recuperación e no mantemento das embarcacións tradicionais, así como un
compromiso social profundo por defender todas as manifestacións materiais e
inmateriais da cultura vinculada ao mar e aos ríos de Galicia.
Arredor do inmenso patrimonio marítimo galego sempre se xeraron importantes
actividades económicas relacionadas co poder identificativo de Galicia. Traballar pola
súa protección, conservación, restauración, xestión e posta en valor é unha labor de
todas e todos. Pero para acadar o recoñecemento e o compromiso da sociedade,
cómpre que a Administración desenvolva o seu papel. Un papel que posibilite a
recuperación, a conservación e a posta en valor do patrimonio cultural e histórico
galego.
No que atinxe á Xunta de Galicia, sabemos que se firmou un Convenio, cunha achega
de preto de 47.000 euros, para contribuír ao patrimonio ligado ás embarcacións
tradicionais. Por outra banda, a Consellería do Mar firmaba outro convenio, neste caso
coa asociación de empresarios de construción naval en madeira (Agalcari), cunha
achega de 28.000 euros, co obxectivo de impulsar a carpintería de ribeira e dotar de
dinamismo e innovación a este sector.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguintes Pregunta oral
en Pleno:
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-Que valoración fai o Goberno da Xunta de Galicia sobre as de iniciativas de posta en
valor das embarcacións tradicionais e das carpinterías de ribeira?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2.017

Asinado dixitalmente por:
Carlos Enrique López Crespo na data 04/09/2017 19:00:22
Teresa Egerique Mosquera na data 04/09/2017 19:00:43
María Ángeles Garcia Míguez na data 04/09/2017 19:00:59
Alberto Pazos Couñago na data 04/09/2017 19:01:11
Marta Rodriguez Arias na data 04/09/2017 19:01:24
Diego Calvo Pouso na data 04/09/2017 19:01:45
María Soraya Salorio Porral na data 04/09/2017 19:01:54
Daniel Vega Pérez na data 04/09/2017 19:02:12
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Á MESA DO PARLAMENTO

Davide Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo e Luís Villares Naveira,
deputados de deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno, sobre a formación necesaria para o SPDCIF
que non se está a dar.

Dende o ano 2015 distintos sindicatos levan esixindo unha formación específica
para as /os traballadoras/es do SPDCIF, xa que ó longo deste tempo abandonouse
o eido da cualificación e formación dos seus traballadores, nun servizo
fundamental e prioritario para a poboación e que no desempeño das súas
funcións convive acotío con situacións de alto risco.

A nova lei de Protección Civil, concretamente no seu artigo 17, inclúe os
servizos de Prevención e Extinción de Incendios Forestais como servizos de
intervención e asistencia en emerxencias de Protección Civil.

Tamén a Unión Europea, a través das súas recomendacións prantexa que todos os
e as traballadoras que non teñan unha cualificación específica, deberán dispor
dunha certificación profesional baseada na súa experiencia profesional, e na súa
formación especifica. Esta certificación profesional deberían tela o antes posíbel.

O RD 624/2013 do 2 de agosto e corrección de erratas do RD 624/2013, BOE
15/04/2014 inclúe os Servizos de Prevención, Vixilancia e Extinción de
Incendios Forestais, na familia profesional SEGURIDADE e MEDIO
AMBIENTE e na area profesional: SEGURIDADE E PREVENCIÓN, con
respecto a ficha de certificado de profesionalidade.
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As funcións do SPDCIF inclúe múltiples unidades de competencia que se
corresponden con traballos que vén desenrolando o Spdcif dende o seu comezo.

A partir da entrada en vigor da lei 17/2015, de 9 de xullo, do Sistema Nacional
de Protección Civil, atopámonos cun novo marco competencial, xa que a
pertenza do Spdcif tanto ós servizos de emerxencias - punto xa recoñecido no V
convenio colectivo do persoal laboral da Xunta - como pola inclusión directa na
lei 17/2015, de 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil, ademais de
pertencer a familia profesional de seguridade e medio ambiente, incrementa as
unidades de competencia deste Spdcif, e de todos os dispositivos ( públicos e
privados) de prevención e extinción que actúan en todo o Estado, engadíndolle
máis Unidades de Competencia.

Xa no Real decreto 624/2013 do 2 de agosto, o cal vai dirixido directamente ao
colectivo do Spdcif, debido á pertenza do mesmo á familia profesional
seguridade e medio ambiente, establece de forma clara e manifesta os módulos
formativos correspondentes á U.C 1966_2 cun total de dúas unidades formativas,
concretamente a Unidades Formativas (U.F.) 2365, cunha duración total de 50
horas, e a U.F 2349, cunha duración de 50 horas, habilitaría e permitiría as/os
traballadoras/es do Spdcif nunha maior versatilidade e eficacia.

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a
seguinte pregunta para a súa resposta en Pleno:

-

Por que non pon a Xunta de Galicia os medios formativos dos que dispón
para impartir unha formación seria e rigorosa que permita que as e os
traballadores do SPDCIF se formen axeitadamente nas súas lóxicas e
legais unidades de competencia?
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Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Quinteiro Araújo
Luís Villares Naveira
Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 04/09/2017 20:09:57

Paula Quinteiro Araújo na data 04/09/2017 20:10:05

Luis Villares Naveira na data 04/09/2017 20:10:12
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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.
A flota do cerco en Galicia estaba composta a 31 de decembro de 2016 por un total de
148 barcos que supoñen, en número de embarcacións, un 3,34% do total de
embarcacións rexistradas no Rexistro de Buques de Galicia. Por provincias, a da
Coruña aglutina ao 54% destas embarcacións, sendo a máis numerosa, seguida de
Pontevedra con preto do 40%, mentres que a provincia de Lugo posúe o 6% da flota do
cerco de Galicia.
É certo que nos últimos anos esta flota ten experimentado un retroceso en número de
unidades, seguramente circunscrito ao proceso de redución de flota, se ben, na
actualidade podemos afirmar que gran parte das nosas flotas teñen alcanzado un
equilibrio entre as súas posibilidades de pesca e a capacidade de captura.
Sabemos que a Consellería do Mar traballa incansablemente por acadar cada ano
mellores posibilidades de pesca para todas as flotas. No caso do cerco, as especies
obxectivo son a xarda, o xurelo, a boga e a sardiña, entre outros.
O certo é que parece que algo está cambiando, xa que no que vai de ano os ingresos
polas especies obxectivo do cerco teñen aumentado un 12% con respecto ao ano
pasado. E ademais, unido a que nos últimos meses tense anunciado a construción de
novas embarcacións, producíndose deste xeito unha considerable modernización e
renovación da flota, que nos fai ser optimistas.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en Pleno:
-Que valoración fai o goberno galego dos últimos datos coñecidos en relación co valor
das capturas e a construcción de novas embarcacións na flota do cerco?
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Santiago de Compostela, 5 setembro de 2.017
Asinado dixitalmente por:
Carlos Enrique López Crespo na data 05/09/2017 10:18:40
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2017 10:18:51
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2017 10:19:08
Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2017 10:19:27
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 10:19:39
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2017 10:19:52
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2017 10:20:09
Daniel Vega Pérez na data 05/09/2017 10:20:22
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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.
Galicia é a principal rexión produtora de moluscos de Europa, o que motivou a creación
en 1992 do Centro de Control do Medio Mariño de Galicia que, engadíndolle funcións e
competencias se convertería no actual Intecmar, a partir de 2004.
O labor desenvolvido ao longo destes anos polo Intecmar convérteo en referente na
súa materia, o que propicia que os seus técnicos sexan convidados a participar como
expertos en distintas misións da Comisión Europea, que se manteñan colaboracións
con distintas universidades españolas, ou involucrándose en diferentes proxectos de
investigación de cooperación internacional.
No mes de maio coñecíamos que unha das investigadoras do Intecmar publicaba un
atlas que identifica os organismos e as alteracións patolóxicas que afectan aos
moluscos baixo o títulos “Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos mariños de
Galicia”.
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes
Preguntas Orais en Pleno:
-Que beneficios aportará este “Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos
mariños de Galicia” e en que consiste este traballo que desenvolve día a día o
Intecmar?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2.017
Asinado dixitalmente por:
Carlos Enrique López Crespo na data 05/09/2017 10:32:41
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Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2017 10:33:05
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2017 10:33:22
Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2017 10:33:34
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 10:33:52
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2017 10:34:02
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2017 10:34:25
Daniel Vega Pérez na data 05/09/2017 10:34:33

49865

Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.
A veda da centola e do boi de mar para este ano comezou o pasado 17 de xuño no
litoral costeiro que vai desde A Garda ata Estaca de Bares e está previsto que remate o
12 de novembro. No caso da Costa de Lugo, a veda comezou o 1 de xullo e rematará o
3 de decembro.
A centola é un crustáceo sometido a un plan de xestión regulado pola Consellería do
Mar e consensuado coas distintas federacións de confrarías de Galicia. O obxectivo da
prohibición de extraer este marisco non é outro que o de aumentar a biomasa e regular
a pesquería desta especie co fin de axustar a xestión pesqueira ao seu ciclo de vida e
así protexer a súa reprodución e contribuír a unha explotación máis sostible.
Unha vez rematada a campaña do 2016 a 2017 cómpre facer balance para saber como
se comportou esta especie. Por tal motivo, os deputados e deputadas asinantes
formulan a seguinte Pregunta Oral en Pleno:
-Que valoración fai a Xunta de Galicia da última campaña da centola que rematou o
pasado mes de xuño?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2.017

Asinado dixitalmente por:
Carlos Enrique López Crespo na data 05/09/2017 11:22:17
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Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2017 11:22:31
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2017 11:22:47
Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2017 11:22:55
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 11:23:11
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2017 11:23:29
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2017 11:23:45
Daniel Vega Pérez na data 05/09/2017 11:24:12
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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso,Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.
O sector marítimo-pesqueiro continúa sendo un dos sectores puxantes da economía
galega. Segundo datos dos servizos estatísticos da Xunta, os sectores extractivo,
acuícola e transformador empregan conxuntamente en Galicia a preto de 19.000
persoas, representando aproximadamente o 55% do emprego total pesqueiro en
España e o 10% no conxunto da UE.
No que respecta á descarga e comercialización de peixe e marisco fresco supón un
importante piar deste sector, e neste tramo da cadea económica consolídase unha das
principais características do noso eido marítimo pesqueiro como é a ampla distribución
xeográfica e laboral da actividade.
O ano 2016 produciuse un rexistro histórico de facturación no que se refire á primeira
venda en lonxa. A verdade é que as lonxas da nosa comunidade levan experimentando
uns datos moi positivos nas últimas anualidades. O traballo para acadar un incremento
das cotas nas especies obxectivo da nosa flota, ou o novo modelo de xestión para o
Cantábrico e Noroeste, que permite o desembarco nos nosos portos do peixe que se
pesca neste litoral son factores que teñen incidido nestes bos datos, entre outros
aspectos.
Adentrados xa no 2017 cómpre facer balance do que vai de ano na evolución das
descargas, facturación de venda dos peixes e mariscos que pasaron polas lonxas
galegas.

- Cal é a evolución das descargas e facturación de peixe fresco nas lonxas galegas
para o ano 2017, atendendo ás distintas modalidades de pesca?

Santiago de Compostela, 5 setembro de 2.017
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Asinado dixitalmente por:
Carlos Enrique López Crespo na data 05/09/2017 11:36:54
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2017 11:37:08
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2017 11:37:23
Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2017 11:37:30
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 11:37:42
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2017 11:37:55
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2017 11:39:21
Daniel Vega Pérez na data 05/09/2017 11:39:28
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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.
A finais do pasado mes de xullo coñecíamos o comportamento das exportacións no
sector da conserva en Galicia nos primeiros cinco meses do ano.
O sector transformador e conserveiro dos produtos do mar xera en Galicia un total de
12.000 empregos directos, aporta o 3% do PIB galego e a súa produción equivale ao
86% do total que se realiza en España, cunha segunda posición no mercado mundial,
só superada por Tailandia.
Na nosa comunidade autónoma existen máis de 60 industrias espalladas por toda o
litoral que se dedican a esta actividade. As conservas de túnidos son o principal
produto elaborado pola esta industria ao que lle seguen as zamburiñas, xurelo, algas,
bacallau, e sardiñas.
Dada a importancia deste sector para Galicia e a influencia dos seus datos económicos
para a viabilidade e sostibilidade do mesmo, formúlase a seguinte cuestión:
-Que valoración fai o goberno autonómico dos datos feitos públicos sobre as
exportacións do sector da conserva por ANFACO-CECOPESCA o pasado mes de
xullo?

Santiago de Compostela, 5 setembro de 2.017
Asinado dixitalmente por:
Carlos Enrique López Crespo na data 05/09/2017 11:47:25
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2017 11:50:46
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2017 11:51:03
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Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2017 11:51:10
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 11:51:28
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2017 11:51:36
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2017 11:51:53
Daniel Vega Pérez na data 05/09/2017 11:52:09
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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, Xosé Luis Rivas Cruz, Ana 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, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Pleno, relativa á situación límite de moitas autoescolas galegas diante da falta de persoal
examinador e ás actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galiza para paliar o seu
impacto económico.

Desde finais de xuño o colectivo de examinadores e examinadoras, diante da falta
de acordo coa Dirección Xeral de Tráfico levan desenvolvido diferentes folgas sen
achegarse por parte do Estado ningunha proposta firme de achegamento e salientando a
falta de implicación da Xunta de Galiza para interceder no conflito.
Durante o mes de xullo, persoal das autoescolas iniciaron mobilizacións para
denunciar unha situación límite. Por exemplo, o día 18 de xullo máis de 30 autoescolas da
provincia de Ourense tomaron as rúas da cidade para esixir unha solución para un
conflito que os afecta de forma directa. Segundo os seus cálculo, só en Ourense as
repercusións económicas diante da falta de exames e perda de alumnado pode afectar de
forma directa a máis de 200 familias e supoñer o peche de moitas autoescolas,
especialmente aquelas das pequenas e medianas vilas.
O pasado 4 de setembro, o colectivo de examinadores e examinadoras retomaron
a folga parcial, que supuxo un cen por cen do seguimento en todas as grandes cidades do
territorio agás A Coruña e Pontevedra. Continúa, polo tanto, unha situación que ten
consecuencias importantes para moitas pequenas e medianas empresas do noso país, para
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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

moitos galegos e galegas pendentes de se examinar e sacar adiante a obtención do carné
de conducir e tamén incerteza para moitos e moitas profesionais do colectivo examinador
que continúan loitando polos seus dereitos malia a falta de diálogo do goberno central.
Ademais, esta situación evidencia a irracionalidade de non termos en Galiza a
transferencia das competencias en materia de tráfico e seguranza vial e seguranza pública.
Cómpre, polo tanto, que a Xunta de Galiza avalíe o seu impacto económico.

Por todas estas cuestións formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
Que actuacións levou a cabo ou vai levar a cabo o goberno galego diante da
situación xerada en consumidores, autoescolas e persoal examinador pola falta de diálogo
do goberno central e a DXT?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017

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

Noa Presas Bergantiños na data 05/09/2017 12:14:30

María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2017 12:14:35

Ana Pontón Mondelo na data 05/09/2017 12:14:37

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/09/2017 12:14:38

Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2017 12:14:39

Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2017 12:14:41

49874

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández, María Luisa Pierres 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 Pleno.

O pasado 19 de xullo, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio publicaba un anuncio polo que sometía a trámite de participación
pública o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) relativo á planta de
almacenamento e valorización de residuos non perigosos industriais e urbanos en
Teixoeira-Santa Icía, no concello de Arteixo.

A este proxecto opóñense entidades ecoloxistas, asociacións veciñais e o propio
Grupo Municipal Socialista de Arteixo polo risco que supón a instalación dunha
planta de residuos industriais e urbanos e que supón tamén a falla total de
sensibilidade e respecto ao noso territorio e á calidade de vida dos veciños
afectados.

Un concello como Arteixo, onde se está a rematar a instalación dun novo
polígono en Morás e que xa conta cun polígono industrial como o de Sabón,
cunha refinería, cun porto exterior e con todas as infraestruturas necesarias, non
semella precisar a instalación deste vertedoiro por moi diversos motivos:

1º.- Os terreos onde se pretende executar o proxecto están cualificados como solo
rústico de especial protección forestal, polo que calquera construción ou
edificación implicará obras de urbanización que van provocar a súa
transformación urbanística, o que non se permite no EIA.

2º.- Así mesmo, recoñécese a existencia dun camiño forestal de case 3
quilómetros de lonxitude, polo que esta instalación vai levar necesariamente un
aumento continuo do tránsito de vehículos pesados por un camiño forestal que
non está en condicións.
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3º.- Non consta que se teña feito ningún estudo do impacto que vai supoñer o
incremento do tráfico pesado pola estrada provincial CP-512 e o viario municipal
do concello de Arteixo que pasa polo lugar de Santa Icía, o que non casa
demasiado ben coa vixente Lei do solo de Galicia.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

4º.- Nada di o EIA da afección as diferentes canles fluviais que discorren pola
zona.
5º.- Por último, expresamente, dispón o Estudo que “dende un punto de vista
patrimonial, na zona de Arteixo non hai lugares de interese cultural nas
proximidades da zona de actuación”. Quizais o diga porque nin o castro de Santa
Icía nin a mámoa que hai nas proximidades merecen tal cualificativo.

Ante esta situación as deputadas e os deputados que asinan preguntan:

Que opinión lle merece ao Goberno galego a oposición de entidades ecoloxistas,
asociacións veciñais e o propio Grupo Municipal Socialista á instalación dunha
planta de almacenamento e valorización de residuos non perigosos industriais e
urbanos en Teixoeira-Santa Icía, no concello de Arteixo?

Pazo do Parlamento 4 de setembro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/09/2017 17:39:20
Raúl Fernández Fernández na data 04/09/2017 17:39:27
María Luisa Pierres López na data 04/09/2017 17:39:35
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/09/2017 17:39:42
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

No ano 2009, o Concello de Poio e Portos de Galicia chegaban a acordos para o
acondicionamento das zonas portuarias de Covelo e Raxó. En concreto, para a
reordenación das zonas con tráfico rodado, permiso do tránsito peonil por toda a
fronte marítima, dotación de zonas de estacionamento delimitadas, rehabilitación
de pavimentos, disposición de elementos de mobiliario urbano, e sinalización e
dotación de todos os servizos necesarios para a infraestrutura. Ata a Xunta de
Galicia chegou a orzamentar tales acordos para os exercicios 2009 a 2011.
Non obstante, en novembro de 2009, o propio Concello tiña que aprobar unha
moción (cos votos en contra do PP) demandando o cumprimento dos convenios
asinados. Dende entón, o Goberno e Portos de Galicia permanecen mudos, pese a
que os proxectos ata contan coa autorización do Servicio Provincial de Costas do
Estado, que xa permitiu facer un par de obras puntuais.

Ante esta situación as deputadas e o deputado que asinan preguntan:

Sabe o Goberno da Xunta de Galicia por que Portos de Galicia ten parados os
convenios para o acondicionamento das zonas portuarias de Poio (Pontevedra)?

Pazo do Parlamento, 4 de setembro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/09/2017 17:44:52
María Dolores Toja Suárez na data 04/09/2017 17:44:59
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Julio Torrado Quintela na data 04/09/2017 17:45:13

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A auga é unha realidade económica e un recurso imprescindible no mantemento
dos ecosistemas pero, sobre todo, é un dereito esencial para a vida e a dignidade
dos seres humanos, tanto que resulta obrigado para os gobernos garantir a
calidade de vida dos seus cidadáns, o respecto polo medio ambiente e a
solidariedade cos máis desfavorecidos e coas xeracións vindeiras. Os servizos de
auga e saneamento están vinculados a dereitos humanos e non poden ser
xestionados só dende a lóxica do mercado.
O recoñecemento en xullo de 2010 por parte da Asemblea Xeral de Nacións
Unidas do acceso básico á auga e saneamento como un dereito humano ten
relación directa coa condición da auga como ben público, base da vida e da
economía e garante do ben común.
En Galicia, unhas 650.000 persoas son usuarias de auga a través das
Comunidades de Augas de Consumo Humano (tamén chamadas Traídas de
Augas), que naceran para paliar as carencias do servizo de abastecemento de
auga no medio rural nos anos 60. Ante a dispersión propia do país, estes cidadáns
agrupáranse en zonas para aproveitar as augas subterráneas das súas zonas e
construíran as redes que servirían ás vivendas, investindo cartos e esforzo persoal
e sen descoidar nunca a calidade da auga.
Hoxe, as comunidades teñen un problema: A denegación da renovación das súas
concesións por lles pasar a rede municipal preto das vivendas ás que elas mesmas
abastecen. O curioso é que cumpren todos os requisitos e contan cos certificados
municipais asinados polos alcaldes dos concellos dos que a rede municipal non
pode abastecer ao núcleo; non obstante, comprobándose que hai rede municipal
preto, interprétase que toda a zona debe ser abastecida por esta. Todo en virtude
do artigo 124.2 do Regulamento do dominio público hidráulico, que dispón que,
para a renovación da concesión, é necesaria unha certificación asinada polo
alcalde onde se aclare que o núcleo non pode ser abastecido pola rede municipal.
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E precisamente, as asociacións de comunidades manifestan a convivencia das
dúas redes, municipal e das traídas, e que cada quen sexa libre de decidir cal
prefire, o que garante o recoñecemento do acceso á auga como un dereito
humano e evita a duplicidade de custes.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:

Ten coñecemento o Goberno da Xunta de Galicia do problema das Comunidades
de Augas de Consumo Humano pola denegación da renovación das súas
concesións de auga?

Pazo do Parlamento, 4 de setembro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/09/2017 17:48:35
María Luisa Pierres López na data 04/09/2017 17:48:43
Raúl Fernández Fernández na data 04/09/2017 17:48:51
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O informe de recadación mensual publicado pola Axencia Tributaria, permite
facer un exercicio comparativo da recadación por Comunidades Autónomas e
con respecto ao ano previo.
Os resultados para Galicia do informe correspondente ao período xaneiro-xuño
2017, indícanos que a nosa Comunidade mantén una tendencia que diverxe en
grande medida da que experimenta o conxunto do Estado.
Cando observamos as dúas principais figuras tributaria, tanto o IRPF como o
IVE, a recadación obtida para Galicia practicamente non varía con respecto ao
recadado no mesmo período do ano 2016.

Táboa 1: Recadación xaneiro-xuño 2017/2016 de IRPF.
IRPF (miles

xan-xuño 2017

xan-xuño

Var.

2016

%

977.978

975.414

0,3

30.448.460

29.390.222

3,6

euros)
Galicia
Total
Delegacións

Fonte: Axencia Tributaria
A táboa 1, indica que mentres que a recadación do IRPF para Galicia no período
xaneiro-xuño 2017 foi de 977,9 millóns, incrementándose lixeiramente nun 0,3%
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con respecto ao mesmo período do ano anterior, no total das delegacións a
recadación ascendeu a 30.448,4 millóns, un 3,6% mais.

Táboa 2: Recadación total xaneiro-xuño 2017/2016 do IVE .
IVE (miles

xan-xuño

xan-xuño

Var.

euros)

2017

2016

%

Galicia

1.156.502

1.156.756

0

Total

33.845.690

31.272.173

8,2

Delegacións
Fonte: Axencia Tributaria

Por outra banda, a táboa 2 indícanos a diferenza de recadación no IVE en Galicia
e no total das delegacións. Deste xeito, mentres a recadación do IVE en Galicia
resultou ser practicamente a mesma que no mesmo período do ano 2016, no
conxunto das delegacións, tal recadación aumentou nun 8,2%, pasando de 31.272
millóns a 33.845,6 millóns de euros.
Finalmente a táboa 3, pon de manifesto unha situación moi preocupante do
sistema fiscal galego. O punto clave é que mentres o conxunto das delegacións
aumenta a súa recadación total nun 9,2%, Galicia resulta ser a única Comunidade
Autónoma do réxime común, que experimenta un descenso da recadación total
con respecto ao mesmo período do ano 2016, caendo nun 0,8%.
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Táboa 3: Recadación total por CCAA xaneiro-xuño 2017/2016.
Total (miles

xan-xuño

xan-xuño

Var.

euros)

2017

2016

%

Andalucía

4.945.029

4.431.662

11,6

Aragón

1.629.366

1.419.763

14,8

Asturias

1.048.285

923.627

13,5

Baleares

1.316.449

1.188.684

10,7

Canarias

980.190

841.181

16,5

Cantabria

1.362.325

Castela León

1.212.883

1.028.439

17,9

Castela a Mancha

1.492.250

1.404.031

6,3

16.503.598

15.619.900

5,7

545.378

502.728

8,5

Galicia

2.308.034

2.327.249

-0,8

Madrid

39.953.530

37.155.220

7,5

Murcia

833.762

793.221

5,1

A Rioxa

326.961

297.943

9,7

Valencia

5.052.071

4.815.935

4,9

81.138.179

74.321.809

9,2

Cataluña
Estremadura

Total Delegacións

607.694 124,2

Fonte: Axencia Tributaria.
Tendo en conta o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea
realiza a seguinte pregunta:
-

Que valoración fai a Xunta de Galicia da evolución que experimenta a
recadación do IRPF na nosa Comunidade con respecto ao total das
Delegacións?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017.
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Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 05/09/2017 13:04:12
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O informe de recadación mensual publicado pola Axencia Tributaria, permite
facer un exercicio comparativo da recadación por Comunidades Autónomas e
con respecto ao ano previo.
Os resultados para Galicia do informe correspondente ao período xaneiro-xuño
2017, indícanos que a nosa Comunidade mantén una tendencia que diverxe en
grande medida da que experimenta o conxunto do Estado.
Cando observamos as dúas principais figuras tributaria, tanto o IRPF como o
IVE, a recadación obtida para Galicia practicamente non varía con respecto ao
recadado no mesmo período do ano 2016.

Táboa 1: Recadación xaneiro-xuño 2017/2016 de IRPF.
IRPF (miles

xan-xuño 2017

xan-xuño

Var.

2016

%

977.978

975.414

0,3

30.448.460

29.390.222

3,6

euros)
Galicia
Total
Delegacións

Fonte: Axencia Tributaria
A táboa 1, indica que mentres que a recadación do IRPF para Galicia no período
xaneiro-xuño 2017 foi de 977,9 millóns, incrementándose lixeiramente nun 0,3%
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con respecto ao mesmo período do ano anterior, no total das delegacións a
recadación ascendeu a 30.448,4 millóns, un 3,6% mais.

Táboa 2: Recadación total xaneiro-xuño 2017/2016 do IVE .
IVE (miles

xan-xuño

xan-xuño

Var.

euros)

2017

2016

%

Galicia

1.156.502

1.156.756

0

Total

33.845.690

31.272.173

8,2

Delegacións
Fonte: Axencia Tributaria

Por outra banda, a táboa 2 indícanos a diferenza de recadación no IVE en Galicia
e no total das delegacións. Deste xeito, mentres a recadación do IVE en Galicia
resultou ser practicamente a mesma que no mesmo período do ano 2016, no
conxunto das delegacións, tal recadación aumentou nun 8,2%, pasando de 31.272
millóns a 33.845,6 millóns de euros.
Finalmente a táboa 3, pon de manifesto unha situación moi preocupante do
sistema fiscal galego. O punto clave é que mentres o conxunto das delegacións
aumenta a súa recadación total nun 9,2%, Galicia resulta ser a única Comunidade
Autónoma do réxime común, que experimenta un descenso da recadación total
con respecto ao mesmo período do ano 2016, caendo nun 0,8%.
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Táboa 3: Recadación total por CCAA xaneiro-xuño 2017/2016.
Total (miles

xan-xuño

xan-xuño

Var.

euros)

2017

2016

%

Andalucía

4.945.029

4.431.662

11,6

Aragón

1.629.366

1.419.763

14,8

Asturias

1.048.285

923.627

13,5

Baleares

1.316.449

1.188.684

10,7

Canarias

980.190

841.181

16,5

Cantabria

1.362.325

Castela León

1.212.883

1.028.439

17,9

Castela a Mancha

1.492.250

1.404.031

6,3

16.503.598

15.619.900

5,7

545.378

502.728

8,5

Galicia

2.308.034

2.327.249

-0,8

Madrid

39.953.530

37.155.220

7,5

Murcia

833.762

793.221

5,1

A Rioxa

326.961

297.943

9,7

Valencia

5.052.071

4.815.935

4,9

81.138.179

74.321.809

9,2

Cataluña
Estremadura

Total Delegacións

607.694 124,2

Fonte: Axencia Tributaria.
Tendo en conta o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea
realiza a seguinte cuestión:
-

Como é posible, segundo a Xunta, de que Galicia sexa a única
Comunidade Autónoma onde se produce unha caída da recadación total
con respecto ao mesmo período do ano 2016?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017.
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Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 05/09/2017 13:03:10
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O informe de recadación mensual publicado pola Axencia Tributaria, permite
facer un exercicio comparativo da recadación por Comunidades Autónomas e
con respecto ao ano previo.
Os resultados para Galicia do informe correspondente ao período xaneiro-xuño
2017, indícanos que a nosa Comunidade mantén una tendencia que diverxe en
grande medida da que experimenta o conxunto do Estado.
Cando observamos as dúas principais figuras tributaria, tanto o IRPF como o
IVE, a recadación obtida para Galicia practicamente non varía con respecto ao
recadado no mesmo período do ano 2016.

Táboa 1: Recadación xaneiro-xuño 2017/2016 de IRPF.
IRPF (miles

xan-xuño 2017

xan-xuño

Var.

2016

%

977.978

975.414

0,3

30.448.460

29.390.222

3,6

euros)
Galicia
Total
Delegacións

Fonte: Axencia Tributaria
A táboa 1, indica que mentres que a recadación do IRPF para Galicia no período
xaneiro-xuño 2017 foi de 977,9 millóns, incrementándose lixeiramente nun 0,3%
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con respecto ao mesmo período do ano anterior, no total das delegacións a
recadación ascendeu a 30.448,4 millóns, un 3,6% mais.

Táboa 2: Recadación total xaneiro-xuño 2017/2016 do IVE .
IVE (miles

xan-xuño

xan-xuño

Var.

euros)

2017

2016

%

Galicia

1.156.502

1.156.756

0

Total

33.845.690

31.272.173

8,2

Delegacións
Fonte: Axencia Tributaria

Por outra banda, a táboa 2 indícanos a diferenza de recadación no IVE en Galicia
e no total das delegacións. Deste xeito, mentres a recadación do IVE en Galicia
resultou ser practicamente a mesma que no mesmo período do ano 2016, no
conxunto das delegacións, tal recadación aumentou nun 8,2%, pasando de 31.272
millóns a 33.845,6 millóns de euros.
Finalmente a táboa 3, pon de manifesto unha situación moi preocupante do
sistema fiscal galego. O punto clave é que mentres o conxunto das delegacións
aumenta a súa recadación total nun 9,2%, Galicia resulta ser a única Comunidade
Autónoma do réxime común, que experimenta un descenso da recadación total
con respecto ao mesmo período do ano 2016, caendo nun 0,8%.

49890

Táboa 3: Recadación total por CCAA xaneiro-xuño 2017/2016.
Total (miles

xan-xuño

xan-xuño

Var.

euros)

2017

2016

%

Andalucía

4.945.029

4.431.662

11,6

Aragón

1.629.366

1.419.763

14,8

Asturias

1.048.285

923.627

13,5

Baleares

1.316.449

1.188.684

10,7

Canarias

980.190

841.181

16,5

Cantabria

1.362.325

Castela León

1.212.883

1.028.439

17,9

Castela a Mancha

1.492.250

1.404.031

6,3

16.503.598

15.619.900

5,7

545.378

502.728

8,5

Galicia

2.308.034

2.327.249

-0,8

Madrid

39.953.530

37.155.220

7,5

Murcia

833.762

793.221

5,1

A Rioxa

326.961

297.943

9,7

Valencia

5.052.071

4.815.935

4,9

81.138.179

74.321.809

9,2

Cataluña
Estremadura

Total Delegacións

607.694 124,2

Fonte: Axencia Tributaria.
Tendo en conta o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea
realiza a seguinte cuestión:
-

Que valoración fai a Xunta de Galicia da evolución que experimenta a
recadación do IVE na nosa Comunidade con respecto ao total das
Delegacións?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017.
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Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 05/09/2017 13:03:55
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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.
O sector marisqueiro ten un peso socioeconómico moi importante en moitas zonas do
noso litoral xa que é unha actividade que da emprego a moitos homes e especialmente
a moitas mulleres da nosa costa.
O permiso de explotación é requisito fundamental para poder exercer esta actividade
con todas as garantías. Sabemos que as prazas sempre se convocan despois de
comprobar a súa viabilidade nos informes técnicos e sempre tendo en conta a
compatibilidade e sustentabilidade dos recursos e os criterios socieconómicos.

Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes cuestións:

-Cantos novos PERMEX foron convocados para este 2017?
Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017.

Asinado dixitalmente por:
Carlos Enrique López Crespo na data 05/09/2017 13:11:39
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2017 13:11:53
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2017 13:13:12
Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2017 13:13:21
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 13:13:37
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2017 13:14:05
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María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2017 13:14:21
Daniel Vega Pérez na data 05/09/2017 13:14:32
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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago,Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.
Galicia vén experimentando nos últimos anos un constante incremento da actividade
comercial e na recepción de tránsitos náuticos, especialmente despois de uns anos
complicados con motivo da crise económica.
Sabemos que a xestión do ente público Portos de Galicia durante os últimos exercicios
sufriu unha importante transformación buscando a compatibilidade entre a máxima
rendibilidade económica do organismo e a atención de calidade ás necesidades do
sector marítimo portuario.
O ano 2016 foi particularmente bo para o sector pesqueiro e sabemos que as lonxas da
nosa Comunidade Autónoma bateron todos os récord de facturación no que se refire á
primeira venda. A verdade é que as lonxas da nosa comunidade levan experimentando
uns datos moi positivos nas últimas anualidades. No tinxinte ao tráfico comercial,
resulta fundamental analizar os datos dos movementos nesta anualidade, porque
ademais son a proba acreditativa do crecemento da actividade económica.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presentan a seguinte Pregunta
Oral en Pleno:
-Que balance fai Portos de Galicia do número de tráficos de mercadorías rexistrados
nos 122 peiraos de titularidade autonómica entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de
2016?

49895

Santiago de Compostela, 5 de Setembro de 2.017
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
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 en Pleno.

Hai uns días, un vídeo dado a coñecer polo biólogo Manuel E. Garci fíxose viral,
xa que mostraba miles de cabalóns, (Scomber japonicus) mortos na pradeira de
Zosteira marina da cara este da Illa de Toralla (Ría de Vigo).

Trátase dunha especie, tamén coñecida como xarda pintada, non sometida a cota,
que se atopa abundantemente en toda Galicia este ano, e cun valor en lonxa máis
baixo que o doutras especies. Polo tanto, son varias as hipóteses que se barallan
respecto das posibles causas da morte desta gran cantidade de cabalóns: a
aparición dun banco de peixes de maior valor, capturas accidentais, a
imposibilidade de almacenaxe de toda a captura, ou incluso a advertencia dos
servizos de salvamento. O que si que queda claro é que non se trata dunha causa
natural de morte.

En calquera caso, trátase dun tema reincidente e práctica común que está a
ocorrer non só en Toralla, senón tamén noutros lugares e hábitats sensibles, que
requiren dunha solución, xa que ocasionan un problema ecolóxico e incluso
poden constituír un problema sanitario.

Por iso a deputada e o deputado que asinan preguntan:

Vai abrir o Goberno galego algunha investigación en relación coa morte masiva
do cabalón ou xarda pintada, en determinadas zonas de Galicia, en concreto na
ría de Vigo?

Pazo do Parlamento, 4 de setembro de 2017

Asinado dixitalmente por:
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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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.

Dende hai varios anos estase a percibir na sociedade galega unha fonda preocupación
polo escaso interese que os nenos e nenas da nosa comunidade demostran polo
consumo de peixe.
A Consellería do Mar, consciente desa realidade, deseñou unha serie de actuacións
que perseguen o establecemento de medidas que faciliten o coñecemento e consumo
de produtos do mar, co dobre obxectivo de incidir e equilibrar as dietas alimenticias,
fundamentalmente nas idades infantil e xuvenil, así como valorizar e fomentar os
produtos da pesca de Galicia.
Concretamente, coñecemos que nos últimos anos se veñen desenvolvendo unha serie
de campañas de promoción que se realizan no ámbito escolar.
Por unha banda, “O sabor da aventura está no mar” naceu en 2010 e tiña por obxectivo
a realización de obradoiros itinerantes e excursións para o fomento do consumo de
produtos frescos da pesca e da acuicultura nos campamentos xuvenís, centros
escolares e actividades culturais.
Por outra banda, a campaña “Ponlle as pilas ao teu bocata” pon de relevo unha das
múltiples virtudes das conservas de produtos do mar a través dun aula itinerante nos
colexios públicos da nosa Comunidade.
E, por último, sabemos que existe unha campaña “ Do Mar ao prato” que iniciou a súa
andaina en 2016 no que se busca o compromiso dos profesionais da hostalería co
produto galego.
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes
Preguntas Orais en Pleno:
-Que balance fai a Consellería do Mar destas campañas para o fomento do consumo
de peixes e mariscos?
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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago,Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.
A Consellería do Mar desenvolveu ao longo dos últimos anos un gran esforzo inversor
en actuacións de construción e mellora de infraestruturas portuarias vinculadas á
pesca, así como do subministro de equipos que permitiron mellorar a comercialización
a través da conservación das descargas, da súa trazabilidade ou da selección e
etiquetaxe.
Estas actuacións foron posibles, en parte, gracias ao Fondo Europeo de Pesca, dentro
do Programa Operativo aprobado para Galicia, a través da medida 3.3., destinada a
portos de pesca, lugares de desembarque e fondeadoiros, dentro do Eixe 3, de
medidas de interese público.
Gracias a este impulso, atendéronse a meirande parte das necesidades e demandas
do propio sector, nun período ademais complicado para os investimentos, polo tanto
agradecemos doblemente ese traballo.
Hai que destacar a mellora ou a nova construcción de lonxas e instalacións auxiliares
nos peiraos co obxecto de mellorar as condicións de traballo dos profesionais do mar
que desenvolven a súa actividade diariamente nestes espazos, sobre todo no relativo á
comercialización, á trazabilidade e á seguridade alimentaria, entre outros aspectos.

Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes
Preguntas Orais en Pleno:
-Que balance fai a Consellería do Mar deste esforzo inversor acometido nos últimos
anos polo ente público Portos de Galicia?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2.017
Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.
A trazabilidade nos produtos pesqueiros consiste na capacidade para coñecer o
percorrido dun determinado produto pesqueiro dende a súa captura ou recollida ata
que chega ao consumidor.
Este proceso é fundamental porque son produtos destinados ao consumo humano e
deben asegurar a protección da saúde, deben conter unha ampla información sobre
toda a cadea de comercialización, incluíndo ao consumidor e aos diferentes axentes da
comercialización pesqueira e, por outra banda, tamén deben axudar a equilibrar a
xestión dos recursos e á elaboración de estatísticas fiables.
Na actualidade, existe unha normativa moi detallada que debe aplicarse para o
seguimento ou rastrexo dun produto, tanto a nivel autonómico, como estatal e europeo,
con regulamentos de seguridade alimentaria, de normas de hixiene de orixe animal, de
medidas de control no ámbito da PCP, entre outras.
Para exercer esta trazabilidade utilízanse uns documentos telemáticos, xestionados a
través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca (www.pescadegalicia.com) e por medio
dos terminais TICPESC existentes en cada un dos portos de titularidade autonómica, e
que a Consellería do Mar pon a disposición do sector. Non debemos esquecer que
Galicia é punteira a nivel europeo en desenvolver este sistema, e que países como
Turquía, ás portas da UE, se teñen fixado no xeito en que traballamos para acadar esta
trazabilidade.
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes
Preguntas Orais en Pleno:
-Cal é balance que fai a Consellería do Mar da utilización dun método punteiro a nivel
europeo a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e por medios dos terminais
TICPESC para trazabilidade?
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Á Mesa do Parlamento
Marian García Miguez, Teresa Egerique Mosquera, Martín Fernández Prado, Jaime
Castiñeiras Broz, Gonzalo Trenor López, Diego calvo Pouso, Jacobo Moreira Ferro,
Alberto Pazos Couñago, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira e Daniel Varela
Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en
Pleno.
O Consorcio Casco Vello de Vigo foi nado en 2005 grazas ao impulso dun Goberno do
Partido Popular na Xunta de Galicia e, máis concretamente, da Consellería de Política
Territorial, da que nese momento era responsable D. Alberto Núñez Feijóo.
A petición da cidadanía, máis concretamente das persoas que vivían e viven na zona,
era, e continúa a ser, a rehabilitación e a recuperación integral do casco histórico. Así
pois, o labor do Consorcio é a ordenación urbana desa área, impulsando proxectos de
arquitectura innovadora sempre mantendo os mimbres do chan onde se asentan.
Na actualidade, a responsabilidade de cambio é asumida polo Consorcio do Casco
Vello de Vigo, integrado pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, concretamente
polo Instituto Galego de Vivenda e Solo nun 90%, e polo Concello de Vigo nun 10%.
Trátase de inverter a tendencia de despoboación deste barrio degradado polo paso do
tempo. A principal actuación é a rehabilitación de edificios para vivenda protexida, con
prioridade en alugueiro, así como locais comerciais e edificios destinados a actividades
administrativas.
Máis de trinta arquitectos/as participaron nos distintos proxectos desenvolvidos e
moitos destes traballos tiveron recoñecementos locais: premios Gran de Area de
Arquitectura e Premios APROIN; autonómicos: premio e accésit nos premios de
Arquitectura e Rehabilitación de Galicia convocados pola Xunta; premio Colexio Oficial
de Arquitectura de Galicia o mellor edificio de vivendas; e nacionais: premio na XII
Bienal de Arquitectura. O empeño conxunto dos profesionais, do Consorcio do Casco
Vello, dos emprendedores e de todas aquelas persoas e colectivos que participan son o
mellor exemplo do bo resultado nun facer común.
Houbo un antes e un despois dende o traballo do Consorcio na cidade de Vigo. O
dinamismo, a arquitectura de calidade, o impulso no comercio da zona, nos servizos,
na hostalería, na oferta de ocio, na cultura, nas festas, na diversidade gastronómica e
na mellora na calidade de vida da cidade son referencia nas actuacións levadas a
cabo.
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Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Preguntas
Orais en Pleno:
1.-Cal é o balance de actuacións desenvolvidas polo Consorcio Casco Vello de Vigo
desde a súa creación?
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para o
seu debate en Pleno.

Son numerosas as denuncias, tanto de persoas profesionais como usuarias, en
relación ao deterioro na prestación de servizos nos centros de atención directa
como as residencias de maiores, centros de atención a persoas dependentes ou
centros de menores situados na provincia da Coruña.
O propio Comité de Empresa de Política Social da provincia da Coruña,
denuncio tanto na Consellería como ante a Valedora do Pobo a situación destes
centros, así como dos propios dereitos das traballadoras e traballadores dos
mesmos.
En canto aos dereitos das traballadoras e traballadores, todos os centros contan
con persoal reducido que non cubre as baixas ou vacacións ao 100%, a diferenza
de outras consellerías. Esta situación ocasiona, que en picos como as vacacións
de Nadal, teñan graves problemas de cobertura.
Existen centros con mais de 80 pacientes con mobilidade reducida ou moi
reducida que unicamente contan con dous fisioterapeutas a media xornada. Isto
implica que aínda que numericamente se cumpran cos ratios estipulados, estes
non son adecuados ao tipo de persoas usuarias dos centros.
Todo o anterior no contexto de que moitas das traballadoras e traballadores do
centro, levan mais de cinco anos con algúns dos seus dereitos laborais en
suspensión pola non aplicación de parte do articulado recollido no V Convenio
Colectivo.
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Ademais, algúns centros contan con infraestruturas envellecidas cuxas
deficiencias non son atendidas pola Consellería.
Todo este conxunto de deficiencias, ven marcado pola situación dun incremento
constante na demanda destes centros, que nos casos das residencias contan cunha
longa lista de espera.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta:
-

Cando ten pensado a Consellería levar a cabo as actuacións políticas
pertinentes

que

permitan

solucionar

as

deficiencias

enunciadas?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
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Eva Solla Fernández na data 05/09/2017 18:06:07
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

Fai varios anos que se iniciaron as obras na Residencia de Maiores de Caranza,
obras caracterizadas por unha pésima xestión que dende o seu inicio partiron dun
proxecto fallido, que as mantivo paralizadas coa consecuencia dunha merma das
prazas públicas así como os custos de derivación á privada.
Con todo, a día de hoxe, as plantas aínda seguen sen abrir e moitas das prazas da
residencia sen cubrir. Cun total de 191 prazas, só están cubertas 96, unha
situación intolerable xa que levan case catro anos sen recibir ingresos, todo isto
tendo en conta a demanda e a lista de espera para os centros residenciais de
maiores en Galicia.
A maiores das dúas plantas que aínda están pechadas polas obras iniciadas dende
fai anos, a residencia de Caranza conta con deficiencias estruturais que son froito
da antigüidade do edificio e que provocan que existan habitacións pechadas por
problemas con goteiras e humidades. Ademais, os problemas estruturais chegan
tamén ao propio chan do centro que si ben nun momento inicial estaba previsto
na obra, ao final os arranxos non se levaron a cabo, presentando actualmente
graves deficiencias.
Sumando as necesidades de obras estruturais a maiores das xa realizadas, a
residencia

adoece

das

mesmas

deficiencias

que

outras

de

similares

características, como por exemplo a de Oleiros, en relación á falta de persoal.

49909

Tanto o persoal do centro como o Comité de Políticas Sociais de Coruña,
denuncian a falta de persoal e a falta de cobertura nas baixas e nas vacacións.
Actualmente, só contan cun fisioterapeuta e un monitor de tempo libre para
atender a todas as persoas residentes, xa que a praza de terapeuta ocupacional que
está habilitada, atópase sen cubrir. Todo isto, nunha residencia que se caracteriza
por atender a persoas dependentes con mobilidade reducida.
A residencia, conta tamén co mesmo problema que outras en relación aos
ingresos de persoas con patoloxías psíquicas que están a ser ingresadas en
residencias de estas características co peche dos antigos psiquiátricos.
Residencias que non contan cos protocolos e co persoal axeitado. Ao igual que
Oleiros, a residencia de Caranza tampouco conta con psicólogo/a.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Cando ten pensado a Xunta de Galicia abrir as plantas pechadas polas
obras?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

A Residencia Asistida de Maiores de Oleiros é a máis grande de toda a Provincia
de Coruña e a que conta con maior número de residentes, chegando case aos 300.
Con todo, é a que menos persoal de atención directa ten, tendo en conta os datos
anteriores.
Esta deficiencia grave de persoal está provocando un aumento alarmante nas
baixas por sobreesforzo, coa consecuencia de que as baixas non se están a cubrir
debido á excesiva carga de traballo e as condicións nas que se ten que
desenvolver o mesmo.
Son varios os exemplos que ilustran esta situación:
-

Na quenda da noite, cada unidade conta coa presenza dunha soa auxiliar
que ten que atender a un total de 44 usuarias/os con cambios posturais.

-

Na lavandería o problema é similar, sendo oito persoas as que traballan na
quenda de día e reducíndose a unha soa na quenda de tarde.

-

O centro conta so cunha persoa de terapia ocupacional e unha animadora
que teñen que atender diariamente a unha media de 150 residentes que
asisten a este tipo de actividades.

-

As case 300 persoas residentes contan só con dúas fisioterapeutas.

-

Non existe psicólogo/a no centro.

-

O psiquiatra visita tan só 6 horas ao mes.
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En relación a falta de psicólogo/a e as poucas horas na que se dispón de
psiquiatra, a situación empeora co ingreso de persoas con trastornos psíquicos
procedentes dos hospitais psiquiátricos que están pechando. O propio director do
centro recoñece que este método non é o mais axeitado, ao carecer os centros de
atención directa como a Residencia de Oleiros coas unidades e o persoal
específico que se necesita para tratar a estas persoas.
En canto as deficiencias en instalación, o deterioro do chan está a influír no día a
dia do persoal e das persoas residentes, tratándose dun problema estrutural que é
necesario solucionar ao supor un risco para o persoal como para as persoas
usuarias das cales a maioría teñen mobilidade reducida.
Sobre as necesidades de material, faise necesario mercar dúas máquinas de
lavado adecuadas para asumir o traballo diario que supera os 1000 quilos de
roupa ao día, ademais de cambiar as camas antigas que dificultan de xeito
impórtate o día a día do persoal do centro pola altura inadecuada das mesmas, así
como a máquina de raios que xa ten máis de 20 anos i é unha máquina fixa que
dificulta o seu uso nun centro cun elevadísimo nivel de dependencia.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Cando ten pensado a Xunta de Galicia atender as demandas existentes na
Residencia de maiores de Oleiros?
Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G. P. de En Marea.
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, en relación á recuperación da
totalidade do V Convenio Colectivo.

A Lei 1/2012 de medidas temporais en determinadas materias do emprego
público da Comunidade Autónoma de Galicia, introduce a suspensión de
preceptos contidos no V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da
Xunta de Galicia.
A exposición de motivos da Lei, determina o seu carácter temporal, así como a
necesidade de revisión das medidas previstas na mesma no prazo de dous anos
dende a súa entrada en vigor.
Esta suspensión unilateral dos dereitos recollidos no articulado do V Convenio
colectivo afecta de xeito moi grave no funcionamento dos servizos públicos e nas
condicións laborais do persoal afectado, por exemplo, no que se refire á
suspensión do artigo 19 en materia de descansos e libranzas. Esta suspensión do
dereito ao descanso, non só afecta á propia conciliación da vida laboral e
familiar, si non que tamén está directamente relacionada cun aumento dos
accidentes de traballo que se concentran nunha amplia maioría na Consellería de
Política Social a causa dos sobreesforzos.
No informe da Valedora do Pobo do 3 de outubro do 2016, que trae conta da
queixa presentada por este tema, observa o seguinte: “A Xunta de Galicia
debería considerar (...) retomar o diálogo social a fin de recuperar acordos que
permitan (coa gradualidade que esixa a contención do gasto) incluír, nos
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sucesivos proxectos de presupostos previsións relativas aso compromisos de
recuperación dos pactos iniciais...”
Escoitamos continuamente ao goberno presumir de recuperación económica, así
como do compromiso cos servizos públicos galegos, sen embargo estas
declaracións non se traducen na recuperación dos dereitos suspendidos.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno:
-

Cando ten pensado o Goberno revisar as medidas impostas na Lei 1/2012
para recuperar os dereitos suspendidos no V Convenio Colectivo Único do
Persoal Laboral da Xunta de Galicia?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017.

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

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 05/09/2017 18:04:55
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Á Mesa do Parlamento
María Julia Rodríguez Barreira, Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernández Prado,

Jacobo Moreira Ferro, Diego Calvo Pouso, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo
Trenor López, Daniel Varela Suanzes-Carpegna e Encarna Amigo Díaz ao abeiro
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en Pleno.
A Xunta de Galicia é titular dun importante número de estradas, que, non sendo
titularidade do Estado ou doutros organismos, discorren polo territorio da Comunidade.
Un patrimonio viario que hai que conservar e preservar e que precisa dun importante
esforzo investidor, toda vez que son miles os quilómetros de estradas galegas que
precisan de conservación ordinaria para evitar o seu deterioro, pero tamén de
actuacións extraordinarias de mellora dos seus elementos e da súa seguridade, e
mesmo de actuacións puntuais que permitan a circulación en condicións óptimas.
Mais aló desas obras de carácter extraordinario e puntual, a conservación permanente
das estradas non só permite que estean en bo estado para unha maior seguridade e
mellor servizo aos usuarios, senón que, ademais, impide que se produza unha maior
degradación das vías, que encarecería e dificultaría máis a súa reparación. O Plan de
Reforzo de Firmes que se está a acometer dá boa conta da importancia desas tarefas
de conservación.
Porén, os miles de quilómetros de estradas autonómicas que debe conservar a Xunta
de Galicia, e o elevado custo anual por quilómetro da súa conservación, obriga a
establecer unha orde de prioridades das actuacións.
O programa electoral co que o Partido Popular de Galicia acadou a confianza
maioritaria dos galegos nas eleccións autonómicas de 2016 recollía un compromiso
especialmente intenso, tanto en traballo como en investimento.
Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes Preguntas
Orais en Pleno:

-Que actuacións desenvolve de xeito cotiá a Xunta de Galicia en materia de
conservación das estradas e cales son as súas prioridades de actuación?
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Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2.017

Asinado dixitalmente por:
María Julia Rodriguez Barreira na data 05/09/2017 18:33:59
Jaime Castiñeira Broz na data 05/09/2017 18:34:14
Martín Fernández Prado na data 05/09/2017 18:34:23
Jacobo Moreira Ferro na data 05/09/2017 18:35:19
Marta Novoa Iglesias na data 05/09/2017 18:35:33
Gonzalo Trenor López na data 05/09/2017 18:35:49
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 05/09/2017 18:36:10
María Encarnación Amigo Díaz na data 05/09/2017 18:36:24
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

O pasado xoves 15 de xuño, o Xerente do SERGAS afirmou nunha resposta
parlamentaria que o Centro de Alta Resolución (CAR) de Lalín non era unha actuación
prioritaria e que non había previsión para a construción deste equipamento sanitario malia
que fora obxecto dun convenio en 2011 e dun protocolo de colaboración en 2015. O máximo
responsábel do SERGAS mesmo chegou a dicir que os avances da teleasistencia facían
innecesaria a construcion do CAR.
Estas manifestacións en sede parlamentaria resultan contraditorias con outros
anuncios e previsións da consellaría de Sanidade, que facían referencia a redacción dun
estudo de viabilidade do CAR, asi como a implantación de novos servizos como
Hemodiálese e Hospitalización a domicilio e melloras no servizo de pediatría.
Ante a evidencia do incumprimento por parte da Consellaría de Sanidade dos
compromisos adquiridos coa zona sanitaria de Lalín, desde o BNG recibimos con certa
incredulidade o papel asumido polo portavoz do grupo popular no concello de Lalín, que
nesta fin de semana actuou como voceiro da consellaría. Non sabemos se houbo algún
nomeamento ou delegación de funcións neste sentido, mais a realidade é que o sr Crespo o
que intentou facer foi amainar a indignación provocada polo anuncio do xerente do SERGAS
a pasada semana. O que pon en evidencia que a utilidade do labor parlamentario e social de
denuncia pública dos incumprimentos por parte da Consellaría.

1
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OFICINA PARLAMENTAR

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

A realidade é que até agora a única institución que cumpriu os acordos foi o concello
de Lalín, mentres que o SERGAS e a consellaría de Sanidade o único que fixeron até o
momento foi poñer excusas e adiar os compromisos. E se o goberno galego quere rectificar
esta actitude de desleixo e desprezo co concello e o pobo de Lalín o que ten que facer, en
primeiro lugar, é responder con claridade en sede parlamentaria e, en segundo termo, poñer
nos orzamentos as partidas necesarias para mellorar os equipamentos e a asistencia sanitaria
da zona de Lalín.

Polo anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Que investimentos prevé realizar o goberno galego nos terreos do Alto de Vales
postos a disposición polo concello para mellorar os equipamentos sanitarios de Lalín, e en
que prazos?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017

Asdo.: Luis Bará Torres
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Ana Belén Pontón Mondelo
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
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2017 10:09:26

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2017 10:09:31

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2017 10:09:34

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2017 10:09:40

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2017 10:09:42

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2017 10:09:44
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodriguez 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 Pleno.

A situación da atención á discapacidade e á dependencia en Galicia están a sufrir
un gran deterioro derivado das políticas de retallos e desatención da Xunta de
Galicia, ademais das insufribles listas de espera, do limbo da dependencia, este
ámbito é mostra tamén das disfuncións territoriais e da marxinación que sofre a
provincia de Ourense.

A Plataforma PROCAPOURENSE (Centro de Atención a Persoas con
Diversidade Funcional), composta polos pais e polas nais de nenos e nenas con
discapacidade, ANPA do CEE Miño, e unha amplísima representación de
organizacións políticas, sindicais, e sociais da provincia de Ourense, leva tempo
poñendo en evidencia unha destas discriminacións, evidenciando a falla de
infraestruturas públicas non concertadas na provincia que permitan a
continuidade na atención das persoas con discapacidade a partir dos 21 anos
atendidas nese centro ou en calquera outro da provincia.

Ourense é a única provincia que non dispón dun espazo destas características, xa
que en Lugo hai un centro en Sarria con 120 prazas, Pontevedra dispón dun en
Redondela co mesmo número de prazas, e a provincia da Coruña tamén conta
cun centro público para que estas persoas poidan continuar coa súa formación e
mellora da saúde. Que Ourense non dispoña dun centro destas características
supón auténticos dramas familiares ao ter que separar centos de quilómetros ás
nais e pais dos seus fillos e fillas, e vulnera o dereito a decidir das familias, polo
que cómpre dar unha solución áxil e axeitada a esta situación tal como demanda a
dita Plataforma cidadá.

Ás portas do comezo da campaña electoral das eleccións autonómicas celebradas
o 25 de setembro do 2016, a Xunta de Galicia anunciaba o seu compromiso para
poñer un marcha un centro público en Ourense para a continuidade na atención
das persoas con discapacidade a partir dos 21 anos, sen facer ningún tipo de
concreción a respecto de cando se construirá, o número de prazas do que disporá,
e se os servizos que se presten nel serán todos de titularidade pública.
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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Tralas protestas, non soamente das nais e pais e de toda esta plataforma cidadá
senón tamén de milleiros de ourensáns e ourensás que saíron ás rúas para
reclamar á Xunta de Galicia que cumprise os seus compromisos, a Consellería de
Política Social mudaba a súa posible radicación. Dende o Goberno galego
anunciábase que o Centro de Atención a Persoas con Discapacidade maiores de
21 anos, CAPD de Ourense, se construiría nun solar de 4600 m² cedido polo
Concello de Ourense e radicado no barrio de Barrocás.

Pasados máis de catro meses dende este anuncio, e ante a falla de novas ao
respecto, dende o Grupo Socialista amosamos a nosa preocupación polos graves
prexuízos que o atraso desta obra podería causar ás familias que levan anos
esperando a que o Goberno galego cubra o déficit que supón para a provincia de
Ourense o ser a única das catro galegas que non dispón dun centro destas
características.

Ante esta situación a deputada e o deputado que asinan preguntan:

En que fase se atopa a construción do centro radicado en Ourense, para persoas
con discapacidade maiores de 21 anos?

Pazo do Parlamento, 6 de setembro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 06/09/2017 11:37:32
Julio Torrado Quintela na data 06/09/2017 11:37:38

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

49924

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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 Pleno.

En Lourizán, a planta depuradora supramunicipal dos Praceres está xestionada
directamente por Augas de Galicia. Esta EDAR encárgase do tratamento das
augas residuais urbanas da capital da provincia de Pontevedra, pero tamén de
Marín e parte dos municipios de Poio, Sanxenxo e Vilaboa. Como consecuencia,
a ría de Pontevedra vén soportando un tratamento de augas residuais excesivo,
ademais de padecer unha deficiente depuración ao non estar rematadas as redes
de colectores nin as estacións de tratamento previstas. Tanto é así que, dende
finais de 2014, unha parte moi importante dos bancos marisqueiros adscritos ao
pósito de Raxó xa foran declarados zona C.

En xullo de 2016, o director de Augas de Galicia reunírase con concelleiros de
Poio e co entón alcalde de Sanxenxo para reafirmar o seu compromiso coa
construción da futura depuradora de Poio. De novo, unha mágoa de reunión,
posto que só servira para “botar as culpas” ao Concello de Poio, pedíndolle
celeridade na decisión do emprazamento; iso si, nada se dixera da negativa do
Concello de Sanxenxo para acoller esta instalación no seu terreo.

Polo visto, existen tres radicacións viables técnica e economicamente, unha no
termo municipal de Sanxenxo e dúas no de Poio, que, dicía hai un ano o director
de Augas de Galicia, terá que elixir unha coa máxima celeridade posible.
Estamos xa en setembro de 2017 e seguimos á espera da EDAR de Poio e do
saneamento da ría de Pontevedra.

Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Ten realmente o Goberno da Xunta de Galicia compromiso coa construción da
futura depuradora no concello de Poio, na provincia de Pontevedra?

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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Pazo do Parlamento, 6 de setembro de 2017
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/09/2017 12:36:23
Raúl Fernández Fernández na data 06/09/2017 12:36:30
María Luisa Pierres López na data 06/09/2017 12:36:39
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

Son numerosas as denuncias dos profesionais do Centro de Saúde da Laracha en
relación á situación que viven na atención as persoas que se atopan no Fogar
Residencial “Avós Felices”, de carácter privado e con ánimo de lucro.
Este Fogar Residencial, demanda de forma continuada coidados e asistencia
sanitaria tanto de forma programada, a demanda, como de forma urxente, que é
atendida de xeito exclusivo polo persoal sanitario do SERGAS que traballa no
Centro de Saúde de Laracha. Esta asistencia sanitaria é esixida sempre a nivel
domiciliario independentemente da situación do usuario do centro. Entre as
demandas sanitarias das que se ten que ocupar o persoal, atópanse tarefas como a
realización do control de INR, extracción de sangue para análise e recolleita de
mostras de ouriños, realización de cambios de sondaxe vesical permanente,
realización de curas de úlceras e feridas, colocación de vías intravenosas e
administración de medicación endovenosa, campañas de vacinación antigripal…
Segundo consta no Rexistro único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais,
o Fogar Residencial conta cunha ATS/DUE contratada por 30h/mes. Sen
embargo, non se están asumindo ningunha das tarefas de enfermería
mencionadas xa que, segundo manifestou o director deste fogar residencial, a lei
non lle impón a obriga de facelo.
Ademais do continuo abuso do sistema público de saúde por parte da dirección
deste Fogar, estanse a producir unha serie de situación que constitúe unha mala
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praxe asistencial, que vai dende a falta de prevención e coidados de úlceras por
presión, a prevención de caídas e o manexo de pacientes portadores de
enfermidades contaxiosas. Estas situación foron postas en coñecemento, tanto do
Servizo de Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia como ao
Servizo de Inspección Sanitaria, que segundo información recibida polos
profesionais na contestación do Servizo de Inspección de menores, non se
atopaban incidencias rexistradas, o que resulta totalmente contraditorio tendo en
conta a información clínica rexistrada no IANUS do SERGAS, tanto por parte do
Centro de Saúde como por parte do CHUAC.
No debate do mes pasado en Comisión, o Director Xeral do SERGAS informou
dunha resolución sancionadora imposta a este fogar, así como a revogación
parcial da oferta asistencia do Centro.
Con todo, a día de hoxe, as e os profesionais sanitarios do Centro de Saúde de
Laracha informan de que o edificio está listo para funcionar en breve e de feito,
tiveron xa xuntanza para repartir os novos 19 usuarios que entrarán no mesmo.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Como é posible que podan abrir un novo edificio ampliando as prazas a
pesar de ter imposta unha resolución sancionadora e revogado
parcialmente a oferta asistencial?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017.

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

Eva Solla Fernández na data 06/09/2017 13:03:10
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

A Asociación de afectados por intervencións de de cirurxía refractiva(ASACIR),
fai tempo que ven denunciando as secuelas de ditas operación xunto coa
publicidade enganosa que se fai da mesma, ofrecendo obxectivos que non se
poden garantizar e trivializando con este tipo de operacións, sen informar
claramente dos riscos más habituais.
A necesidade dunha publicidade clara xunto cunha información adecuada é algo
esencial que vai más alá do cumprimento da lexislación vixente, xa que moitos
dos riscos que teñen lugar despois da operación, en algúns casos, supoñen para os
doentes un empeoramento moi agudo nas súas condicións de vida.
Dentro deses riscos atopamos algúns como: O síndrome do ollo seco, síntomas
visuais como halos, reflexos, visión dobre ou perda de visión así como a
necesidade de seguir utilizando lentes pese ao que se anuncia.
En relación á publicidade que as clínicas ofrecen para as operacións de cirurxía
refractiva, dende ASACIR foron presentadas reclamacións no Instituto Galego
de Consumo, na Agencia Catalana de Consum e na Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, tanto de xeito individualizado por
membros da asociación como pola asociación como persona xurídica, contra 27
clínicas por vulneración da normativa estatal e autonómica sobre publicidade
sanitaria.
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Todas as denuncias acompañadas de documentación tanto en soporte escrito
como audiovisual sobre a publicidade denuncianda. Pero con todo, o único
organismo de consumo que levou a cabo sancións foi a Agencia Catalana de
Cosum.
Actualmente, moitas das persoas afectadas por estas prácticas están a espera de
resposta de organismos como o Instituto Galego de Consumo,
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Que información ten a Xunta de Galicia, sobre as denuncias
presentadas na Comunidade Autónoma en relación ás secuelas da
cirurxía refractiva e a publicidade enganosa da mesma?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/09/2017 13:53:35
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández e Paula Vázquez Verao, deputadas do Grupo Parlamentar
de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Con motivo da entrada en vigor da Lei 39/2006 de Promoción da Autonomía
Persoal e Atención as persoas en situación de Dependencia, foi incluído na
Formación Profesional o ciclo medio de Atención a Persoas en Situación de
Dependencia, cun total de 2.000 horas durante dous cursos e módulos formativos
específicos da materia.
Con todo, as persoas que rematan dito ciclo, atópanse nunha situación total de
desamparo ao comprobar que non poden acceder á profesión para a que se
formaron.
A falta de desenvolvemento e os recortes orzamentarios no cumprimento da Lei
de Dependencia, afectan tamén á saída profesional das persoas que completaron
o ciclo ao non estar a súa titulación contemplada en ningún convenio nin
categoría.
Dende a Administración, por unha banda estase avalando a formación de
profesionais na materia, pero por outra, non se está a recoñecer a existencia de
dita formación. A resposta da Xunta de Galicia ante as queixas das profesionais
solicitando que a súa titulación sexa incluída na categoría 3 das lista de función
pública, é o non recoñecemento da titulación que posúen para o acceso a dita
categoría, remitíndoas a unha categoría inferior para a que non resulta necesaria
ningún tipo de titulación.
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Esta falta de recoñecemento profesional, non só deixa en situación de desamparo
e frustración no mercado laboral ás persoas que cursaron o ciclo, si non que
tamén incide na precarización dun emprego moi demandado, incluído en
categorías sen cualificación a persoas con formación especializada na materia,
desmotivando a formación nunhas tarefas de coidados totalmente necesarias.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Que solución ten pensada a Xunta de Galicia ante a falta de
recoñecemento profesional desta titulación?
Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Paula Vázquez Verao
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/09/2017 13:54:26

Paula Vázquez Verao na data 06/09/2017 13:54:31

49933

Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

Diferentes colectivos de traballadores e asociacións profesionais do ámbito das
emerxencias en Galicia, están a denunciar as graves carencias na xestión e
organización diaria das emerxencias. Denuncian, a falta de actualización do mapa
dos servizos de intervención, a arbitrariedade na cobertura xeográfica dos
recursos, a existencia dun desequilibrio territorial na protección da cidadanía nas
emerxencias, así como a falta de verdadeiros criterios técnicos na mobilización
de medios. Todas estas carencias, provocan unha improvisación constante que
aumenta as posibilidades de actuacións neglixentes.
Algunhas destas demandas, xa foron trasladadas con AGE na anterior lexislatura
e con En Marea nesta, contando como ben sendo habitual, co voto en contra do
Partido Popular, como sucedeu cos recursos existentes do 061.
Pero a situación agrávase aínda máis, tendo en conta a insistencia da Xunta de
Galicia no traslado do servizo de emerxencias do 112 ás novas instalación da
Estrada. Traslado que se fixo efectivo ás costas do persoal, en canto a
negociación das súas condicións laborais, e pese os avisos do comité de empresa
sobre os continuos fallos no funcionamento da plataforma informática.
Por desgraza, todos estes fallos, víronse confirmados nestes días con terribles
sucesos como os incendios ou o afundimento do pesqueiro Nuevo Marcos, no
que segundo transmitiron de xeito conxunto a Asamblea de Traballadoras e
Traballadores do 112-Galiza, a Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias
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Sanitarias, a Asociación de Técnicos de Emerxencias Sanitarias e Xestores de
Emerxencias de Galicia, a Mesa Intersindical de Bombeiros e a Plataforma de
Bombeiros Públicos de Galicia, no caso do barco, todos coinciden en sinalar que
a falta dun mapa actualizado de recursos para mobilizar, así como o colapso da
plataforma que o 112 ven denunciando, supuxo que á hora de mobilizar o recurso
esencial ( o helicóptero de rescate Pesca-I), a plataforma bloqueou a chamada de
alerta retrasando arredor de dez minutos a saída.
Estas denuncias, unidas ao que ten acontecido, supoñen feitos moi graves que
poñen en risco un servizo esencial como é o das emerxencias, cunha
privatización sistemática dos seus medios que supoñen a precarización das
condicións laborais das traballadoras e traballadores así como dos propios
servizos de emerxencias.
Por todo o anterior, En Marea presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral en Pleno:
-

Que tipo de actuacións vai a levar a cabo a Xunta de Galicia para
solucionar as deficiencias denunciadas?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 06/09/2017 13:54:03
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Eva Solla Fernández e Paula Quinteiro Araujo, deputadas do Grupo
Parlamentario de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A empresa Ferrovial, acaba de renovar coa Xerencia de Xestión Integrada de
Ferrol, o contrato do servizo de limpeza dos centros hospitalarios de dita
xerencia.
O importe adxudicado en febreiro deste ano, aumenta 1 millón de euros respecto
á anterior adxudicación. Con todo, as traballadoras e traballadores da empresa
manifestáronse fai uns meses denunciando os recortes de persoal e material así
como a precarización do servizo.
Ademais, denuncian a complicidade dos Servizos Xerais da Xestión Integrada na
modificación tanto nos pregos como no “Plan de xestión de residuos sanitarios”
en beneficio do recorte de persoal que levou a cabo a empresa.
No relativo á aplicación do “Plan de xestión de residuos sanitarios”, a Inspección
de Traballo constatou os incumprimentos do plan en relación á xestión e
eliminación de residuos sanitarios (clase II, III, IV) nos domingos e festivos, xa
que a normativa estipulaba un tempo máximo de 12 horas o que os residuos
podían permanecer na área de produción. Incumprimento que ven motivado
polos recortes de persoal da empresa.
A Inspección de Traballo requiriu á Xerencia, ao ser esta a titular do Complexo
Hospitalario, a que adoptase as medidas necesarias para o cumprimento da
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normativa, medidas que segundo información da Inspección de Traballo
concretáronse na modificación, por parte da Xerencia, do “Plan de xestión de
residuos” aumentando as horas de permanencia do residuos de 12 a 20 horas e
polo tanto, facilitando o recorte de persoal da empresa adxudicataria.
Ante esta situación, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Considera a Xunta de Galicia que é correcto o proceder da Xerencia
na xestión de dito servizo?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017.
Asdo: Eva Solla Fernández
Paula Quinteiro Araújo
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/09/2017 13:52:17

Paula Quinteiro Araújo na data 06/09/2017 13:52:21
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

As listas de espera no SERGAS supoñen un grave problema na sanidade pública
galega, sendo das mais elevadas do Estado.
Fai pouco que nos facíamos eco das denuncias de pacientes oncolóxicos en
relación as esperas para realizar un TAC e para que se lles informe do resultado
do mesmo. Unha situación que reviste unha especial gravidade posto que os
TACs, son probas determinantes e supoñen unha peza clave para saber a
situación ou avance do cancro así como para o cambio na quimio ou radioterapia.
O problema, non é só a espera para facer o TAC, si non tamén, o tempo no que se
tarda en informar sobre o mesmo, xa que a falta de persoal de radioloxía ten
como consecuencia que aínda que baixen as listas de espera para facer o TAC, as
oncólogas e oncólogos non poden informar aos seus pacientes sobre a situación
do cancro ou a terapia que deben seguir ao non ter o informe de radioloxía.
A zona máis afectada por esta espera é Ourense, pero actualmente estase a
incrementar o número de días para o informe do TAC no Hospital Clínico de
Santiago, segundo nos teñen denunciando pacientes afectados por esta espera.

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

Ten pensado a Consellería de sanidade contratar a mais persoal tanto
para facer os TACs como para informar dos mesmos?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/09/2017 13:33:23
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez, Noela Blanco Rodriguez e Julio Torrado Quintela,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

En relación coa resposta á pregunta con número de Rexistro 4142, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre “a posta en marcha
por parte do Goberno galego do centro de día do concello de Corcubión”, indican
que “... na Costa da Morte existen actualmente dous centros de día dependentes
do Consorcio, nas localidades de Muros e de Cabana de Bergantiños”.

Neste sentido, é necesario indicar que a distancia entre Corcubión e Cabana de
Bergantiños é aproximadamente de 50 km, e o tempo de desprazamento estaría
entre 50 minutos e unha hora e dez minutos. Pola súa banda, a distancia entre
Corcubión e Muros, é de aproximadamente 44 km, e o tempo necesario para
desprazarse sería entre unha hora e cinco e unha hora e cuarto. Tempos de ida,
aos que hai que sumar os tempos de volta, todo isto, recordando que as persoas
usuarias do centro de día son persoas maiores e dependentes.

Cabe destacar que Corcubión conta cun edificio rehabilitado para o seu uso como
centro de día, no que se investiron en torno a 350.000 euros, cunha capacidade
para 25 persoas aproximadamente. A súa radicación é inmellorable atopándose
no centro da localidade contando cunha correctísima accesibilidade e
proximidade ao centro de saúde da vila; así como ao hospital de Cee a tan só 1,5
km. Este centro non está en funcionamento debido á falta de recursos
económicos do concello e cabe salientar que sería o único centro de día da zona
sur da comarca da Costa da Morte e xunto co de Muros os únicos de toda a
comarca.

Polo tanto, a criterio, non só do deputado e das deputadas que asinan esta
iniciativa, senón tamén dos veciños e veciñas da comarca da Costa da Morte,
carece de toda lóxica e resulta indignante a resposta dada polo Goberno galego á
pregunta formulada.
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Grupo Parlamentario

Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:

Valorou o Goberno galego na súa resposta a idade e, polo tanto, as necesidades
de persoas dependentes, usuarios e usuarias dos centros de día?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 6 de setembro de 2017

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 06/09/2017 17:27:09
Noela Blanco Rodríguez na data 06/09/2017 17:27:24
Julio Torrado Quintela na data 06/09/2017 17:27:33
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Á Mesa do Parlamento

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa reposta oral en Pleno.

O Ministerio de Hacienda y Administracións Públicas (MINHAP) publica unha
serie mensual coa evolución das operacións non financeiras das comunidades
autónomas que permite coñecer a marcha dos ingresos e os gastos, así como o
déficit, de forma precisa e con pouco retraso temporal.
Para o exercicio actual a información dispoñible chega ata o mes de maio e da
comparación dos datos acadados de xaneiro a maio tíranse importantes
conclusións.
Segundo os datos oficiais do Ministro, as necesidades de financiación –isto é, o
déficit público- de Galicia é nos cinco primeiros meses do ano do 0,2% do PIB,
isto é, uns 120 millóns de euros. No mesmo período, en 2015, o déficit foi do
04,% do PIB e do 0,3% en 2016.
Unha lectura simple deste dato podería levar á conclusión de que as contas
públicas galegas seguen unha senda virtuosa de control do déficit. Pero non é así,
porque unha análise algo máis detallada demostra que a senda de consolidación
fiscal é a de prolongar a austeridade e os recortes; porque se basea en seguir
reducindo o gasto público.
Os datos oficiais do MINHAP reflicten que de xaneiro a maio de 2017 os
ingresos da Xunta de Galicia caeron en termos de PIB: en 2015 equivalían ao 6%
do PIB, baixaron ao 5,9 en 2016 e agora en 2017 caen ata o 5,6%. Pode parecer
que unha caída de 4 décimas do PIB é pouco, pero expresado en valores
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absolutos son case 250 millóns de euros ata maio que, de seguir a mesma
progresión que o ano pasado, sumarían 700 millóns de euros ao finalizar 2017.
Como é posible que se reduza o déficit público se caen os ingresos? Pois
recortando os gastos máis do que caen os ingresos.
Nos cinco primeiros meses de 2015 a Xunta gastou unha cifra equivalente ao
6,4% do PIB, en 2016 baixou ao 6,2% e agora en 2017 sitúase no 5,8%: unha
redución de 6 décimas, equivalente a 360 millóns de euros que, coa progresión
do ano pasado, serán máis de 900 millóns de euros de menor gasto ao final do
exercicio.
Esta é a realidade: a redución do déficit non se fai pola vía positiva de
incrementar os ingresos senón pola vía negativa de seguir reducindo o gasto
público, isto é, deteriorando a calidade dos servizos públicos, deteriorando os
sistemas de protección social e recortando o investimento público.
O resultado é seguir reducindo o peso do público na economía porque se reducen
os ingresos e se recortan os gastos, unha senda de desmantelamento progresivo
do estado social en beneficio dos intereses privados e dos sectores privilexiados
da sociedade: lévanse adiante reformas fiscais en beneficio das rentas máis altas
e devalúanse os servizos públicos abrindo novas áreas de negocio ás empresas
privadas.
Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno:
- Recoñece a Xunta de Galicia que esta é a súa estratexia de consolidación fiscal:
a austeridade e os recortes como elementos determinantes da súa política
orzamentaria para o que queda de lexislatura?
Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017.
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Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 06/09/2017 17:51:35
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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
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, formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á planta de biomasa de
Melide.

A mediados de marzo do presente ano en Melide non se fala doutra cousa:
"Xunto ao colexio nº 2 vaise instalar unha planta de biomasa que fornecerá de auga
quente e calefacción a toda a vila". Entre a sorpresa e a indignación sucédense os
comentarios. A alarma social vai medrando. É así que xorde unha plataforma veciñal
preocupada polo risco dos alumnos e da veciñanza que comeza a recoller sinaturas
en contra do proxecto e procura divulgación e apoios.
A nova salta no Concello. Efectivamente, o 2 de marzo a empresa
MEDANCLI SL solicita licenza municipal para a construción da rede de calor
"Camiño de Santiago".
O 14 de marzo a empresa presenta a solicitude de licenza para a nave
industrial (A Martagona, lindando co colexio nº 2). O feito de que a potencia da
caldeira non exceda de 1 Mw (1.000 Kw) facilita a súa tramitación dado que non
esixe informes medioambientais. A nave vai con 3 chemineas pero soamente
funcionaría unha.
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15702 Santiago de Compostela
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A canalización da tubaxe iría por fases, pois a primeira delas non pode cruzar
estradas de competencia extra-municipal nin pode afectar ao Camiño de Santiago,
non teñen os permisos correspondentes, en especial da Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural.
O 29 de marzo xorde unha denuncia dun particular, polo que o 26 de abril a
alcaldía, vía resolución, paraliza a obra e esixe a reposición da legalidade. A finais
de abril a empresa presenta un proxecto modificado de instalación, (cambio de
localización), no Marco (polígono 53 parcela 148), a 200 m. escasos do colexio da
Martagona. Caldeira 1.000 Kw.
O 7 de xuño comezan os trámites para conceder a licenza para nave na nova
localización. O 20 de xuño, o concello en Xunta de Goberno Local concede a
licenza de construción de nave e soterrado de tubaxes. A celeridade dos trámites foi
obxecto de crítica por parte do BNG. Para facer efectiva dita licenza era preciso
presentar o oficio de obra visado, así como a correspondente acta de replánteo (o
último soamente en relación á construción da nave). Nesta ocasión 2 tenentes de
alcalde non asisten á reunión cando o facían habitualmente.
O 5 de xullo o BNG accede (unha vez máis) ao expediente e detecta
falsidade documental, e xa ese mesmo día fai unha advertencia de carácter verbal.
Tamén pregunta pola acta de replanteo, dado que a mesma non constaba no
expediente. Ao día seguinte convócase unha xunta de voceiros, feito totalmente
atípico. O 7 de xullo o BNG instou á alcaldía para que declarase nulo o acordo de
licenza.
O proxecto (en primeira fase) conta cunha axuda de 1.000.000 de euros por
parte do INEGA (cofinanciado con fondos FEDER). Prazo de execución: antes de
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novembro de 2017. O 10 de xullo celébrase a xunta de voceiros e xa se adianta por
parte da alcaldía que atenderían o escrito do BNG.
O 14 de xullo o concello paraliza de forma provisional a licenza, e dánselle
10 días á empresa para presentar alegacións. No concello apóianse no escrito do
BNG acerca da falsidade documental. Neste instante é cando o asesor xurídico fala
das consecuencias (mesmo de tipo penal) que implica a falsidade documental.
O 21 de xullo o BNG comproba que non se cumpriu un requisito previo ao
inicio das obras: non existe oficio de dirección de obra.
Veciños da Plataforma consultan o expediente no INEGA e descobren
contratos de exclusividade asinados pola empresa e por un concelleiro do PP no
goberno, contratos negados en todo momento polo Concello.
O 2 de agosto a empresa renunciou formalmente á axuda e devolveu 500.000
euros que tiña percibido en concepto de anticipo. Xusto ao día seguinte o INEGA
declarou a perda de eficacia da concesión da axuda outorgada polo director do
INEGA e procedeu ao arquivo do correspondente expediente. O día 8 de agosto o
director do INEGA ditou resolución de aceptación de renuncia.
Se houbera que poñer un cualificativo a toda esta maraña sería o de chapuza.
É que no Concello de Melide están a velas vir, ou hai intereses inconfesables por
detrás de toda esta operación?
É viable unha planta de Biomasa de 1 Mw para fornecer de enerxía térmica á
vila de Melide, ou é necesaria máis potencia (3 Mw), tal e como se desprende no
proxecto, en concreto tres chemineas e tres caldeiras?

49948

OFICINA PARLAMENTAR

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

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Cales son as razóns para que un organismo que manexa fondos públicos,
coma o INEGA, poida conceder unha axuda a un proxecto que xa desde o seu inicio
presenta un bo número de irregularidades e que non ten en si mesmo viabilidade?

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/09/2017 11:02:49

María Montserrat Prado Cores na data 07/09/2017 11:02:55
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Ana Pontón Mondelo na data 07/09/2017 11:02:57

Olalla Rodil Fernández na data 07/09/2017 11:02:58

Noa Presas Bergantiños na data 07/09/2017 11:03:00

Xosé Luis Bará Torres na data 07/09/2017 11:03:01

49950

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
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputadas
e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno, relativa as demoras tanto na avaliación como na concesión das
prestacións as persoas en situación de dependencia.

Coa entrada en vigor da Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás
persoas en situación de dependencia, recoñecíase o dereito a que as persoas maiores o
con discapacidade que non puideran valerse por si mesmas, serían atendidas polas
administracións públicas, garantíndolle o acceso aos servizos sociais públicos e ás
prestacións económicas axeitadas ás súas necesidades.
A atención as persoas en situación de dependencia debería ser un tema de
máxima prioridade para o Goberno galego. Atender ás persoas que solicitan que se lle
recoñeza o dereito e a prestación que se derive do recoñecemento. Ten que ser unha
prioridade rematar co “limbo da dependencia”, a eliminación das listas de espera. É
preciso que toda persoa que solicita unha avaliación ou teña recoñecida unha prestación
a reciba de xeito real e non teórico, sen demoras de meses ou incluso anos.
Mais a realidade é que a concreción dos dereitos recoñecidos na Lei non se están
a facer nin en tempo nin en forma. Falta de orzamentos e de persoal suficientes, poucos
medios, trámites burocráticos excesivos, colapsos en moitos dos servizos de xestión e
atención...

1
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Isto está a xerar retrasos escandalosos na resolución dos expedientes, e como
consecuencia no recoñecemento e concesión das prestacións ás que as persoas en
situación de dependencia teñen dereito.
A lexislación en vigor, establece 3 meses para facer valoración de grao de
dependencia, dende a entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para
instrución e resolución do expediente, máis outros tres meses dende a resolución de
grao e nivel para facer o PIA (Proposta Individual de Atención), é dicir asignación de
recurso de atención.
Está a ser sistemático o incumprimento dos prazos de resolución. Expedientes
sen resolver incluso durante anos cando a lexislación establece o prazo de meses.
Segundo a información da que dispón o BNG a Xunta de Galiza está a tardar en
rexistrar as solicitudes de dependencia unha media de 3 meses, acelerando só
emerxencias e crianzas de menos de 3 anos.

Polas razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno:
Cales son os tempos de agarda dende que entra por rexistro unha solicitude ata
que efectivamente ten o recurso a persoa demandante?

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 07/09/2017 10:55:12

Ana Pontón Mondelo na data 07/09/2017 10:55:17

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/09/2017 10:55:20

Olalla Rodil Fernández na data 07/09/2017 10:55:21

Noa Presas Bergantiños na data 07/09/2017 10:55:23

Xosé Luis Bará Torres na data 07/09/2017 10:55:24
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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de Galicia

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodriguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

As necesidades de servizos sanitarios do concello de Lalín exceden as
posibilidades que ofrece o centro de saúde da vila, construído nos anos 70 e que
presenta déficits que son dificilmente emendables, de tipo estrutural e que non
pode responder á relevancia e entidade da poboación á que debe atender,
condicionada pola súa radicación xeográfica, o ámbito de influencia e o volume
poboacional.

Estas reivindicacións son xa permanentes dende hai moitos anos, e os diversos
gobernos municipais tiveron distintas actuacións, de igual maneira que a
Consellería de Sanidade tivo distintas posicións no modo de afrontar esta
cuestión.

No ano 2007 comezouse a traballar, por parte da Consellería de Sanidade, na
posibilidade da construción dun Centro de Alta Resolución en Lalín, de forma
que se puidese dar saída a unha necesidade de servizo como a que se tiña. O
Goberno local de entón puxo dificultades a aquel proxecto que, non entanto,
quedaba encamiñado no 2009. Co cambio de Goberno autonómico, existiu maior
entendemento entre o Concello, que deixou de poñer tantas dificultades, e a
Consellería de Sanidade, e en 2010 anunciábase a construción do CAR no Alto
de Vales, que se materializa en 2011 na sinatura dun convenio de colaboración
para este proxecto. Este convenio nunca foi materializado nos seus puntos ata
2015, novamente eleccións municipais, no que se asina novamente un protocolo
de cooperación entre as institucións, que o PP dá visibilidade no Parlamento de
Galicia a través dunha iniciativa parlamentaria aprobada e que pretende poñer en
valor tal acordo e a próxima construción do CAR.

Para poder chegar a ese punto, o Concello de Lalín fixo un grande esforzo coa
adquisición dos terreos por diversas vías, asumindo o Concello todo o custe deste
proceso e que supuxo algunhas renuncias a outros investimentos e necesidades.
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O cambio de Goberno municipal en Lalín provocou o cambio de actitude da
Consellería de Sanidade, quen dende 2015 fixo oídos xordos ás peticións do
Concello de Lalín dos avances necesarios, e que ata este momento alcanza o feito
de non dar resposta nin recibir ao alcalde de Lalín e aos membros do Goberno
municipal. En xuño de 2017, na comisión 5ª de Sanidade, Política Social e
Emprego do Parlamento de Galicia, o xerente do Sergas asumiu que a
infraestrutura, agora, non era “prioritaria”. No mesmo tempo, o Concello de
Lalín aprobou por unanimidade unha moción que solicita, entre outras cuestións,
o cumprimento dos acordos asinados e o inicio das obras para a construción do
CAR.

Esta sucesión de acontecementos amosa unha obvia intencionalidade do Partido
Popular, local e autonómico, de utilizar as necesidades sanitarias dos veciños de
Lalín e a contorna afectada como ferramenta meramente electoralista pero con
nulas intencións reais de dar resposta, así como de bloquear as accións e
iniciativas do Goberno Municipal toda vez que non é rexido por un alcalde do
seu partido.

Ante esta situación o deputado e a deputada que asinan preguntan:

Cando ten previsto o Goberno galego iniciar os trámites para a construción do
Centro de Alta Resolución (CAR) de Lalín?

Pazo do Parlamento, 7 de setembro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 07/09/2017 13:13:22
Noela Blanco Rodríguez na data 07/09/2017 13:13:30
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