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1  Votación da proposta de mandato marco da Corporación Radio e 
Televisión de Galicia S.A., aprobada pola Comisión 1.ª, Institucional, de 
Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

   
 Publicación da proposta da comisión, BOPG núm. 545, do 04.11.2015 
 Publicación do acordo do Pleno, BOPG núm. 552 do 13.11.2015 
 Acordo do Pleno do 24.11.2015 
 

11



3º. Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

4º. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

1.1.2. Propostas de normas

1.1.2.2. Outras propostas de normas

1.1.2.2.7. Mandato marco da Corporación Radio e Televisión de

Galicia

COMISIÓN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIÓN XERAL, XUSTIZA E INTERIOR

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-
tiza e Interior, na súa sesión do día 30 de outubro de 2015,
adoptou o seguinte acordo: 

Aprobación da proposta de Mandato marco da Corporación
Radio e Televisión de Galicia

- 39517 (09/RTMM-000001)
Proposta de Mandato marco da Corporación Radio e Televi-
sión de Galicia
BOPG nº 537, do 19.10.2015

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Proposta de Mandato marco da Corporación Radio e Televisión

de Galicia aprobada pola Comisión 1ª, Institucional, de Admi-

nistración Xeral, Xustiza e Interior

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, na sesión do día 30 de outubro de 2015,
á vista do Informe elaborado pola Ponencia sobre a Pro-
posta de Mandato marco da Corporación Radio e Televisión
de Galicia, de conformidade co disposto nas normas regu-
ladoras do procedemento para a aprobación dos mandatos
marco referidos aos obxectivos xerais da función de servizo
público que debe cumprir a Corporación Radio e Televisión
de Galicia, S.A. (Corporación RTVG) ao abeiro do estable-
cido na Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos

de comunicación audiovisual de Galicia, aprobou a
seguinte:

PROPOSTA DE MANDATO MARCO DA
CORPORACIÓN RTVG

Preámbulo

A Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de
comunicación audiovisual de Galicia, senta as bases do ser-
vizo público de comunicación audiovisual na Comunidade
Autónoma de Galicia, configurándoo como un servizo esen-
cial de interese económico xeral que ten por obxecto a pro-
dución, edición e difusión dun conxunto de canles de radio,
de televisión e de servizos de información en liña con pro-
gramacións diversas e equilibradas para todo tipo de
público.

Neste contexto, resulta fundamental garantir que o servizo
público de comunicación audiovisual de Galicia cubra as
necesidades de información, cultura, educación e entrete-
mento da sociedade galega, e contribúa a preservar o plura-
lismo nos medios de comunicación, así como á normaliza-
ción da lingua galega, ao reforzamento da identidade de
Galicia, á promoción da cultura galega e ao impulso da súa
industria audiovisual. Todo isto coa finalidade de que a enti-
dade prestadora se consolide como un instrumento eficaz de
vertebración social, cultural e económica de Galicia, así
como de promoción e dinamización da lingua galega.

Con ese obxectivo, a Lei 9/2011 encomenda á Corporación
Radio a Televisión de Galicia, S.A. (Corporación RTVG) a
xestión do servizo público de comunicación audiovisual de
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, some-
tendo a súa actividade a unha serie de valores que emanan do
respecto e da defensa dos principios que informan a Consti-
tución española e o Estatuto de autonomía de Galicia, e dos
dereitos e liberdades que neles se recoñecen e garanten.

Así mesmo, na idea de garantir a pluralidade do servizo
público de comunicación audiovisual, a Lei 9/2011 atribúe
ao Parlamento de Galicia a fixación dos obxectivos xerais da
función de servizo público que debe cumprir a Corporación
RTVG, para períodos de nove anos, a través dun instrumento
normativo denominado mandato marco. O mandato marco
emanado do Parlamento é, polo tanto, a ferramenta estraté-
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xica para a concreción do modelo de radio-televisión de
Galicia e, en fin, para o cumprimento dos obxectivos xerais
da función de servizo público da Corporación RTVG. A este
respecto, merece especial atención o principio de eficiencia
na prestación do servizo público da Corporación RTVG,
orientado a cumprir coas exixencias de consolidación fiscal
e estabilidade orzamentaria.

Á luz de todo o anterior, este mandato marco configúrase
como o instrumento de orientación estratéxica para desen-
volver o servizo público audiovisual de Galicia, adaptándoo
aos cambios tecnolóxicos, económicos e de usos sociais que
impoñen a evolución da sociedade da información e do
coñecemento, as políticas audiovisuais europeas e nacionais,
as directivas comunitarias de servizos audiovisuais e a
Axenda Dixital 2020.

TÍTULO I
Obxecto e principios xerais

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Definición

O mandato marco é o instrumento normativo previsto no
artigo 32 da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios
públicos de comunicación audiovisual de Galicia, para esta-
blecer os obxectivos xerais da función que debe cumprir a
Corporación RTVG.

Artigo 2. Obxecto do mandato marco

Constitúe o obxecto do mandato marco da Corporación
RTVG concretar os obxectivos xerais da súa función de ser-
vizo público, que se definen no artigo 5 da Lei 9/2011, do 9
de novembro, dos medios públicos de comunicación audio-
visual de Galicia, para o prazo de nove anos que determina
a lei.

Artigo 3. Aprobación e vixencia

O mandato marco da Corporación RTVG é aprobado polo
Parlamento de Galicia, conforme as maiorías previstas no
artigo 32 da Lei 9/2011, do 9 de novembro, de medios públi-
cos de comunicación audiovisual de Galicia.

O mandato marco terá unha vixencia de nove anos, que se
contarán desde a súa entrada en vigor. Transcorrido este
prazo, no caso de non se aprobar un novo ao termo da súa
vixencia, considerarase prorrogado ata a dita aprobación.

Artigo 4. Revisión

Durante o seu período de vixencia, o mandato marco poderá
ser revisado, se así o decide o Parlamento de Galicia, con-
forme as maiorías exixidas no artigo 32 da Lei 9/2011, do 9
de novembro, de medios públicos de comunicación audiovi-
sual de Galicia, para a súa aprobación. Na súa revisión soli-
citaranse informes ao órgano ao que corresponda a autori-
dade audiovisual da Comunidade Autónoma de Galicia.

O mandato marco poderá ser revisado á luz de cambios sig-
nificativos no modelo de financiamento ou na tecnoloxía ou
como consecuencia da alteración substancial dos ámbitos de
produción.

Artigo 5. Control do seu cumprimento

A Comisión Permanente non lexislativa de Control da Cor-
poración RTVG do Parlamento de Galicia e mais o órgano
ao que corresponda o exercicio das funcións atribuídas á
autoridade audiovisual da Comunidade Autónoma de Gali-
cia serán os encargados do control do cumprimento das fun-
cións establecidas no presente mandato marco, nos termos
establecidos pola Lei 9/2011.

Artigo 6. Relacións coa autoridade audiovisual

A autoridade audiovisual da Comunidade Autónoma de
Galicia exercerá as competencias de supervisión, control e
protección activa, así como a potestade sancionadora, en
relación coa actividade da Corporación RTVG, para garantir
o cumprimento do disposto na Lei 9/2011, do 9 de novem-
bro, de medios públicos de comunicación audiovisual de
Galicia, e no resto da normativa que resulte de aplicación.

Artigo 7. Control polo Parlamento

De conformidade co previsto na Lei 9/2011, o Parlamento de
Galicia desenvolverá as funcións de control da Corporación
RTVG mediante a elección dos membros do Consello de
Administración; a elección e, de ser o caso, a revogación do
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seu director; o coñecemento do informe anual sobre a exe-
cución e resultado do contrato programa, e o control da xes-
tión e do cumprimento da función de servizo público a tra-
vés da Comisión Permanente non lexislativa de Control da
Corporación RTVG.

CAPÍTULO II
Principios e obxectivos xerais da función de servizo

público

Artigo 8. Obxectivos xerais de servizo público

1. Conforme o obxecto do servizo público establecido na Lei
9/2011, do 9 de novembro, de medios públicos de comunica-
ción audiovisual de Galicia, forma parte da función do ser-
vizo público esencial da Corporación RTVG a produción,
edición e difusión dun conxunto de canles de radio, de tele-
visión e de servizos de información en liña con programa-
cións diversas e equilibradas para todo tipo de público, que
cubrirán os distintos xéneros, destinados a satisfacer as nece-
sidades de información, cultura, educación e entretemento da
sociedade, a preservar o pluralismo nos medios de comuni-
cación e, particularmente, a promover a dinamización da lin-
gua galega, a reforzar a identidade de Galicia, a promocionar
a cultura galega e a impulsar a súa industria audiovisual.

Así mesmo, a Corporación RTVG contribuirá ao desenvol-
vemento da sociedade da información e fomentará o plura-
lismo, o debate democrático, o espírito crítico e a participa-
ción das cidadás e dos cidadáns no desenvolvemento polí-
tico, social, económico e cultural de Galicia.

2. En todo caso, o conxunto das producións e emisións de
radio e televisión e de información en liña efectuadas pola
Corporación RTVG deberá cumprir coa misión de función
de servizo público inspirada nos principios expresados no
artigo 4 da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públi-
cos de comunicación audiovisual de Galicia, e que se indi-
can a seguir:

a) O respecto e a defensa dos principios que informan a Cons-
titución española e o Estatuto de autonomía de Galicia e dos
dereitos e das liberdades que neles se recoñecen e garanten.

b) A promoción e difusión da cultura e da lingua galegas, así
como a defensa da identidade de Galicia.

c) O fomento da produción audiovisual propia e de emisións
que coadxuven á proxección de Galicia cara ao exterior e de
información ás comunidades galegas do exterior.

d) O reflexo do pluralismo ideolóxico, político, cultural e
social de Galicia.

e) O respecto á dignidade humana, á honra, á intimidade per-
soal e á propia imaxe.

f) A promoción activa da igualdade entre homes e mulleres,
que inclúe a igualdade de trato e de oportunidades, o res-
pecto á diversidade e á diferenza, a integración da perspec-
tiva de xénero, o fomento de accións positivas e o uso da lin-
guaxe non sexista.

g) A protección da xuventude e da infancia.

h) A obxectividade, a imparcialidade, a veracidade e a neu-
tralidade informativa, así como o respecto á liberdade de
expresión e á formación dunha opinión pública plural.

i) A separación entre informacións e opinións, a identifica-
ción de quen sustenta estas últimas e a súa libre expresión
dentro dos límites constitucionais e estatutarios.

j) A garantía da máxima continuidade na prestación do ser-
vizo e a plena cobertura do conxunto do territorio.

k) A procura do desenvolvemento do sector audiovisual
desde o punto de vista da mellora da súa contribución á eco-
nomía da Comunidade Autónoma.

l) A promoción do acceso efectivo das persoas con discapa-
cidade aos contidos emitidos.

m) A garantía dos dereitos das persoas consumidoras e usua-
rias en relación coa programación, coa publicidade e coas
outras modalidades de promoción comercial.

n) O fomento do coñecemento dos valores ecolóxicos e do
respecto e protección do medio ambiente.

ñ) A conservación e custodia dos documentos que, de acordo
coa normativa de patrimonio cultural, deban integrar o patri-
monio documental de Galicia.
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o) O apoio decidido á produción cinematográfica galega. 

p) A difusión e promoción da actividade cultural galega.

q) A promoción da emisión de contidos audiovisuais en lin-
guas estranxeiras na súa versión orixinal con subtítulos en
lingua galega

Artigo 9. Limitacións nos contidos 

A Corporación RTVG non incluirá na súa programación
contidos que perturben ou rompan o clima de convivencia
social en Galicia, atenten contra o sentimento maioritario
das cidadás e dos cidadáns e os valores morais e cívicos, ou
inciten ao suicidio e á violencia en calquera ámbito, espe-
cialmente a de xénero, así como aos comportamentos
machistas, xenófobos, racistas ou homófonos.

A Corporación RTVG advertirá a súa audiencia, de forma
clara e cumprindo as normativas de autorregulación e corre-
gulación, sobre a presenza de contidos violentos nas súas
distintas programacións, tanto no momento da súa difusión
como no da súa promoción, con pleno respecto ao réxime
xurídico aplicable aos contidos audiovisuais.

A Corporación terá especial coidado no tratamento de conti-
dos que afecten as vítimas da violencia, de catástrofes natu-
rais ou de acontecementos lutuosos, co fin de impedir que a
dor das persoas poida converterse en obxecto de padece-
mento ou espectáculo. 

Artigo 10. Protección dos dereitos das menores e dos menores

A Corporación RTVG velará polos dereitos das menores e
dos menores en relación coa programación que se emite en
horario infantil, tanto en contidos como en publicidade.

En concreto, a Corporación RTVG non difundirá, entre as 6
e as 22 horas locais, contidos que poidan prexudicar o des-
envolvemento psíquico ou moral das menores e dos meno-
res, axeitando a súa programación de conformidade cos
mandatos parlamentarios aprobados neste sentido.

A Corporación RTVG procurará orientar sobre sistemas de
control parental para os contidos non aptos para menores nos
seus sistemas de difusión sempre que tecnicamente sexa

posible. Así mesmo, a Corporación RTVG adoptará cautelas
adicionais para evitar a posibilidade de que as menores e os
menores poidan chegar a imitar diversos actos violentos ou
comportamentos delituosos presentes nos distintos contidos
da súa oferta.

A Corporación RTVG comprométese a traballar en colabo-
ración coas instancias educativas para promover a educación
e a aprendizaxe da poboación infantil e xuvenil.

A Corporación deberá estimular a existencia de contidos
especialmente orientados ao público infantil e, en particular,
nos horarios e épocas de maior audiencia das menores e dos
menores. Así mesmo, fará un deseño de programas que esti-
mulen un uso saudable da televisión e incentivará a activi-
dade das menores e dos menores cara á creatividade, a acti-
tude crítica, o traballo en equipo, o estudo e o ocio.

Artigo 11. Protección dos dereitos das persoas con discapa-
cidade

A Corporación RTVG respectará os dereitos das persoas con
discapacidade e adecuará progresivamente a difusión dos
seus contidos para que lles sexan accesibles. 

Artigo 12. Principios de actuación en materia de informa-
ción, liberdade de expresión e formación da opinión

A actividade da Corporación RTVG rexerase polos princi-
pios de:

a) Obxectividade e imparcialidade. A Corporación RTVG
mostrará os feitos con ecuanimidade, clarificará as causas e
explicará os posibles efectos dos acontecementos. A opinión
estará claramente identificada e diferenciada do relato dos
feitos.

b) Veracidade. Nos seus contidos, a Corporación RTVG
deberá ser extremadamente precisa coa realidade dos feitos,
que serán suficientemente contrastados a través de varias
fontes e permanentemente actualizados. Os erros que se pui-
deren detectar serán corrixidos.

c) Neutralidade informativa e independencia. A Corporación
RTVG actuará con absoluta independencia e respecto á lega-
lidade vixente, sen que poida recibir instrucións, directrices
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ou calquera clase de indicación imperativa da Xunta de Gali-
cia, nin de grupos políticos, económicos, sociais ou outras
institucións ou entidades. No desenvolvemento da súa acti-
vidade, a Corporación RTVG non adoptará posicionamento
ideolóxico máis alá da defensa dos valores constitucionais e
estatutarios.

d) Liberdade de expresión e pluralismo. A programación da
Corporación RTVG recollerá a pluralidade e a diversidade
das opcións e opinións presentes na sociedade galega para a
correcta valoración e interpretación dos feitos polas cidadás
e os cidadáns. Os puntos de vista a incluír virán delimitados
pola representación institucional, social ou económica das
testemuñas e polo interese informativo. En todo caso, deberá
garantirse a separación entre informacións e opinións, a
identificación de quen sustenta estas últimas e a súa libre
expresión dentro dos límites constitucionais e estatutarios. 

e) Pluralidade e diversidade política. No tratamento infor-
mativo atenderase e respectarase a pluralidade e a diversi-
dade política, tendo en conta a proporcionalidade da repre-
sentación institucional democrática de Galicia.

Artigo 13. Garantía da máxima continuidade na prestación
do servizo e a plena cobertura do conxunto do territorio

A Corporación RTVG deberá salvagardar a función de ser-
vizo público que a Lei 9/2011 lle encomenda e este mandato
marco desenvolve, garantindo a continuidade do servizo que
presta e ofrecendo a máxima cobertura posible, dentro duns
parámetros técnicos e económicos eficientes, no conxunto
do territorio galego.

Artigo 14. Contribución á sociedade da información

Forma parte da función de servizo público da Corporación
RTVG contribuír ao desenvolvemento da sociedade da
información. Por isto, a Corporación RTVG participará no
progreso tecnolóxico, fomentando as diferentes tecnoloxías
e vías de difusión.

En concreto, seguirá desenvolvendo novos servizos conexos
ou interactivos, a través da súa oferta de servizos de infor-
mación en liña, susceptibles de enriquecer ou completar os
seus contidos; fomentará a participación das cidadás e dos
cidadáns na creación da información e na vida pública; e

achegaraos aos servizos ofrecidos polas administracións
públicas

Artigo 15. Patrimonio documental e audiovisual de Galicia

Forma parte da función de servizo público da Corporación
RTVG contribuír á conservación e custodia dos arquivos e
documentos que deban integrar o patrimonio documental de
Galicia.

Para a conservación dos arquivos históricos audiovisuais, a
Corporación RTVG terá a obriga de conservar e preservar,
en condicións óptimas para o seu uso e consulta, o arquivo
histórico da Radio-Televisión de Galicia. 

A Corporación RTVG contribuirá á conservación do patri-
monio audiovisual, utilizando para iso as vías de colabora-
ción coas administracións públicas e as fórmulas de xestión
e administración que resulten adecuadas en atención ao prin-
cipio de eficiencia económica.

Artigo 16. Responsabilidade social corporativa, gober-
nanza e participación do público e dos grupos de interese

A responsabilidade social corporativa constitúe un piar esen-
cial da función de servizo público da Corporación RTVG,
que deberá estar vinculada aos principios de desenvolve-
mento sustentable e á adopción de decisións sobre a base
dunha adecuada análise económico-financeira, considerando
as súas consecuencias sociais e ambientais. A este respecto,
as actividades e decisións da Corporación RTVG neste
ámbito irán encamiñadas a protexer e potenciar as relacións
con todos os grupos de interese, xa se trate de audiencias,
organizacións sociais, anunciantes, recursos humanos, admi-
nistracións, socios tecnolóxicos, ou de alianzas institucio-
nais e empresarios, así como a garantir a necesaria transpa-
rencia na adopción de decisións e no desenvolvemento de
funcións por parte da Corporación RTVG.

Así mesmo, deberá habilitar medios técnicos para facilitar a
participación das audiencias e dos grupos de interese coa
Dirección da Corporación RTVG, que desenvolverá as
correspondentes canles de relación.

A Corporación RTVG adoptará as medidas axeitadas para
informar e captar todas as opinións e suxestións da súa
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audiencia verbo de todos os aspectos da súa actividade.

Artigo 17. Transparencia

A Corporación RTVG establecerá medidas para garantir a
transparencia na súa actividade, de acordo coa normativa
vixente. 

Para estes efectos, publicará de maneira periódica e actuali-
zada a información cuxo coñecemento sexa relevante para
garantir a transparencia da súa actividade relacionada co
funcionamento e o control da súa actuación pública, e esta-
blecerá sistemas para integrar a xestión das solicitudes de
información da cidadanía relativas ao seu funcionamento.

Artigo 18. Dereito de acceso

O dereito de acceso, entendido como a participación dos
grupos políticos e sociais significativos, e en concreto dos
partidos políticos con representación parlamentaria, na pro-
gramación da Corporación RTVG será regulado polo Con-
sello de Administración da Corporación, conforme o esta-
blecido pola lexislación vixente.

Artigo 19. Dereito de rectificación

En todo caso, a comunicación audiovisual respectará a
honra, a intimidade e a propia imaxe das persoas e garantirá
o dereito de rectificación. A Corporación RTVG someterase
aos procedementos recollidos na Lei orgánica 2/1984, do 26
de marzo, reguladora do dereito de rectificación, sobre o
dereito de toda persoa, natural ou xurídica, a rectificar as
informacións difundidas pola Corporación.

TÍTULO II
Liñas estratéxicas de actuación da Corporación RTVG

CAPÍTULO I
Obxectivos programáticos

Artigo 20. Obxectivos programáticos xerais

1. A Corporación RTVG producirá e difundirá contidos de
calidade en todos os xéneros e destinados a todas as idades
e, en especial, aqueles que teñan carácter informativo, edu-
cativo, cultural e divulgativo, así como de entretemento,

dirixidos á consecución dos obxectivos xerais establecidos
no presente mandato marco.

2. En concreto, entre os seus obxectivos programáticos a
Corporación RTVG deberá fomentar e potenciar os seguin-
tes valores:

a) A igualdade social entre mulleres e homes.

b) O respecto ás persoas maiores.

c) A integración das minorías.

d) O respecto á liberdade ideolóxica, de conciencia e reli-
xiosa.

e) A promoción da saúde e do consumo responsable.

f) A promoción do emprego e do traballo digno.

g) O respecto da integridade física das persoas, especial-
mente no eido da seguranza viaria.

h) A protección do ambiente.

i) A promoción dos valores deportivos, en especial o deporte
de base.

j) A alfabetización mediática.

k) O uso responsable dos recursos.

3. A Corporación RTVG ofertará unha ampla difusión das
distintas expresións culturais, tanto no ámbito galego como
nacional e internacional, prestando especial atención, en
todo caso, á realidade actual de Galicia e dos seus cidadáns,
así como ao legado histórico, cultural, lingüístico e social de
Galicia.

Artigo 21. Adecuación de horarios respecto da audiencia
potencial

A Corporación RTVG, dentro do marco dos seus obxectivos,
adecuará os contidos e os horarios das súas programacións,
así como os das súas promocións, ás expectativas da súa
audiencia potencial.
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A Corporación RTVG adoptará medidas adicionais de
advertencia sobre aqueles programas cuxo público obxec-
tivo se considere, en función dos seus contidos, que só debe
ser adulto, adaptando a modalidade de advertencia á especi-
ficidade de cada medio.

Artigo 22. Programación informativa

A Corporación RTVG outorgará prioridade á información,
que debe constituír eixe fundamental da súa oferta e un
espazo de debate público que estimule a reflexión, o coñe-
cemento da realidade, a actitude crítica e a participación
cidadá. A este respecto, información e opinión deberán que-
dar claramente diferenciadas.

A Corporación RTVG será especialmente rigorosa co trata-
mento das situacións de conflito e de todo tipo de violencia
nos seus informativos, incluída a violencia terrorista, con
especial respecto e atención á sensibilidade das vítimas.

A expresión oral en linguas diferentes ás cooficiais en Gali-
cia deberá contar, sempre que sexa posible, co correspon-
dente apoio de subtítulos en galego para a correcta com-
prensión da mensaxe polo conxunto da audiencia.

Artigo 23. Cobertura institucional

A Corporación RTVG realizará un seguimento e cobertura
informativa das actividades oficiais do Parlamento de Gali-
cia, dos distintos grupos políticos nel representados, da
Xunta de Galicia e da súa Presidencia. 

Neste senso, a Corporación RTVG prestará especial aten-
ción aos actos oficiais máis importantes e significativos e
aos grandes debates que se realicen en sede parlamentaria,
todo isto sen menoscabo do cumprimento estrito dos princi-
pios de pluralismo e neutralidade e tendo en conta o interese
informativo.

Así mesmo, darase especial atención aos principais actos
institucionais anuais dos órganos estatutarios de Galicia.

Artigo 24. Programación de entretemento

A Corporación RTVG presentará unha oferta programática
destinada ao entretemento de calidade para todas as cidadás

e cidadáns. Esta programación non poderá entrar en contra-
dición, en ningún caso, cos obxectivos xerais e as definicións
básicas que deben rexer a actividade da Corporación RTVG.

Artigo 25. Acontecementos deportivos

Na emisión de eventos deportivos, a Corporación RTVG
atenderá preferentemente:

a) Os acontecementos deportivos de especial significación e
interese social en Galicia; en particular, aquelas competi-
cións de deportes profesionais onde participen deportistas ou
equipos galegos.

b) As competicións individuais de elite, autonómicas, nacio-
nais e internacionais, de contrastada aceptación maioritaria e
relevante audiencia, nas que participen deportistas galegos.

c) A divulgación adecuada do deporte de base, en colabora-
ción coas respectivas federacións territoriais.

d) A divulgación do deporte con participación da muller.

De conformidade co previsto no artigo 41 da Lei 9/2011, do
9 de novembro, a Corporación RTVG poderá adquirir derei-
tos de emisión de contidos de gran valor no mercado audio-
visual, mais non poderá subcotizar os prezos da súa oferta
comercial e de servizos nin utilizar a compensación pública
para sobrepoxar fronte a competidores por dereitos de emi-
sión sobre contidos de gran valor no mercado audiovisual.

Artigo 26. Procesos electorais

Nos procesos electorais, a Lei 8/1985, do 13 de agosto, de
eleccións ao Parlamento de Galicia, e a Lei orgánica 5/1985,
do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, así como as reso-
lucións emanadas das respectivas xuntas electorais serán de
aplicación á hora de establecer os criterios de representación
e proporcionalidade nos espazos gratuítos, na información
electoral e nos debates.

CAPÍTULO II
Liñas estratéxicas de contidos, emisión e produción

Sección 1ª. Liñas estratéxicas de contidos

Artigo 27. Oferta radiofónica e televisiva
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A Corporación RTVG, mediante a súa marca de identidade
Radio Galega e Televisión de Galicia, ofertará aos cidadáns,
a través dos distintos medios e soportes tecnoloxicamente
adecuados, un número suficiente de plataformas que dife-
rencien e identifiquen os contidos e o público obxectivo ao
cal se dirixe, en función da dispoñibilidade orzamentaria
establecida.

O acceso a esta oferta terá carácter libre e gratuíto e estará
presente nos medios ou soportes tecnolóxicos derivados do
desenvolvemento da sociedade da información.
A posta en marcha de produtos de alto valor engadido que,
pola súa natureza, non sexan de libre acceso en aberto terá
que ser sometida previamente a informe do Parlamento de
Galicia.

De acordo coas liñas estratéxicas do presente mandato marco
e de conformidade co artigo 33 da Lei 9/2011, do 9 de novem-
bro, os contratos programa establecerán os obxectivos que
deberán cumprir as diferentes canles de radio e televisión, así
como as súas programacións e porcentaxes de xéneros.

Durante a vixencia deste primeiro mandato marco farase un
esforzo organizativo e empresarial orientado a modernizar e
mellorar a calidade dos contidos e aumentar a audiencia.

A Corporación RTVG proporcionará ás cidadás e aos cida-
dadáns contidos audiovisuais plurais, de alta calidade, a tra-
vés da seguinte oferta como mínimo:

— Televisión:

A Corporación RTVG manterá unha oferta televisiva xene-
ralista que terá como contidos básicos a información, a cul-
tura, o deporte, o entretemento e a programación dirixida á
infancia. As súas emisións realizaranse a nivel nacional e
internacional a través dun número de canles suficientes.

— Radio:

A Corporación RTVG manterá unha oferta radiofónica que
terá como contidos básicos a información, a cultura, o
deporte e a música. Fomentará a interacción co público a tra-
vés das tecnoloxías da información máis innovadoras. As
súas emisións realizaranse a través dun número de canles
adecuado.

Artigo 28. Oferta de servizos de información en liña

A Corporación RTVG porá en marcha unha plataforma que
dea servizo á audiencia, ofertando progresivamente contidos
interactivos, con especial interese nos protocolos das redes
IP, en internet e no uso a través de dispositivos de mobili-
dade. Esta plataforma actuará como punto de encontro para
o intercambio, distribución e difusión de contidos.

Sección 2ª. Liñas estratéxicas de emisión

Artigo 29. Liñas estratéxicas de emisión

A Corporación RTVG, segundo a súa dispoñibilidade orza-
mentaria, manterá emisións de radio e televisión, ademais
dun servizo de información en liña, que serán especificados
no contrato programa e que deberán obedecer ás seguintes
liñas estratéxicas:

a) As emisións de radio e televisión terán o maior ámbito de
cobertura posible dentro do territorio autonómico, sen pre-
xuízo do establecido no artigo 3.2 da Lei 9/2011, a través
dos sistemas tecnolóxicamente apropiados.

b) A Corporación RTVG manterá unha estratexia de pre-
senza de marca nos sistemas de transporte de sinal legal-
mente previstos para os dispositivos de televisión e radio en
mobilidade.

Sección 3ª. Liñas estratéxicas de produción

Artigo 30. Liñas estratéxicas de produción

A Corporación RTVG deberá cumprir os obxectivos de
produción derivados das exixencias legais de programa-
ción e emisión en que se concreta a función que a Lei
9/2011 encomenda á Corporación RTVG, e que este man-
dato marco desenvolve, en atención ao principio esencial
de eficiencia e calidade na programación, produción e difu-
sión de contidos. 

Artigo 31. Obxectivos de produción

1. A Corporación RTVG fixará os seus obxectivos de produ-
ción en atención aos principios de eficiencia, calidade e ren-
dibilidade do servizo prestado. Deberá atender, sempre que
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a dispoñibilidade orzamentaria o permita, ás seguintes polí-
ticas en materia de contratación de dereitos:

a) A programación informativa dos diversos medios e dos
programas de carácter institucional será realizada e editada
pola propia Corporación cumprindo as liñas estratéxicas de
produción, programación e emisión.

Poderase encomendar a terceiros, de conformidade co esta-
blecido no artigo 35 da Lei 9/2011, a colaboración en aspec-
tos de carácter material ou técnico da cadea de produción.

b) A contratación e adquisición de dereitos establecerase
baixo a fórmula xurídica que, en atención aos principios de
eficiencia, calidade e rendibilidade, permita a consecución
da función do servizo público que a Lei 9/2011 e o presente
mandato marco atribúen á Corporación RTVG.

2. Para a subscrición de contratos coas empresas de servizos
de produción audiovisual, a Corporación RTVG dotarase
dun procedemento interno que determine as responsabilida-
des, o alcance, a execución e o control do cumprimento dos
contratos e dos obxectivos do servizo público.

3. A Corporación RTVG impulsará a produción propia da
súa programación, de forma que esta abranga a maioría dos
programas difundidos nas canles xeneralistas, atendendo aos
recursos materiais e humanos de que dispoña. Fíxase, como
mínimo, o obxectivo do 50 % de produción propia interna no
ámbito da televisión.

4. A Corporación RTVG non poderá ceder a terceiros a rea-
lización e edición de programas informativos. Para estes
efectos, enténdese por realización e edición de programas
informativos o proceso necesario para a definición do pro-
grama, do seu contido, a forma e divulgación e calquera
outro aspecto da cadea de creación relacionada coa defini-
ción da información mesma.

5. De acordo coas definicións e tipoloxía e produción de pro-
gramas empregadas no sector de actividade audiovisual,
entre as modalidades de produción estarán:

a) A produción propia, que abrangue tanto a produción pro-
pia interna como a produción propia externa. A produción
propia interna está referida a aquela produción realizada con

recursos económicos, técnicos e humanos da Corporación
RTVG e sobre a cal esta posúe dereitos de explotación. A
produción propia externa será aquela na que a Corporación
RTVG contrata unha produción audiovisual cunha entidade
independente, sendo a Corporación RTVG a que estableza
os contidos, asuma a responsabilidade editorial da obra e
posúa determinados dereitos de explotación.

b) A produción allea é aquela na que a Corporación RTVG
adquire dereitos de emisión ou dereitos de antena, podendo
comportar a participación na explotación de dereitos.

c) As coproducións son aquelas obras audiovisuais ou cine-
matográficas na produción das cales participa financeira-
mente a Corporación RTVG xunto con outras entidades,
adquirindo determinados dereitos de explotación sobre elas.

CAPÍTULO III
Innovación, investigación e desenvolvemento do servizo

público da Corporación RTVG

Artigo 32. Novas tecnoloxías

A Corporación RTVG contribuirá ao desenvolvemento da
sociedade da información e participará no progreso tecnoló-
xico en I+D+i, a través da fórmula que a propia Corporación
determine, con especial atención a investigacións con
implantación persoal, técnica ou mecánica en Galicia. O
contrato programa fixará a porcentaxe anual destinada a
I+D+i sobre o seu orzamento de explotación, axustándose á
política marcada pola lei orzamentaria nesta materia.

A Corporación RTVG poderá establecer convenios de inves-
tigación e desenvolvemento con centros de investigación,
universidades e empresas participadas por instancias públi-
cas para estar presente en proxectos de desenvolvemento
futuro. A Corporación RTVG creará os mecanismos necesa-
rios de comercialización da propiedade industrial e intelec-
tual que deriven da súa actuación en I+D+i.

A Corporación RTVG terá en conta nos seus servizos de
información en liña o emprego de tecnoloxías abertas
mediante licenzas de uso para o público en xeral. A Corpo-
ración RTVG achegará contidos de servizo público de audio
e vídeo, dará prioridade ao acceso de contidos de carácter
educativo ou artístico e excluirá aqueles que sexan contra-
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rios aos valores constitucionais e estatutarios ou vulneren
dereitos de terceiros.

Artigo 33. Novos soportes

A Corporación RTVG asegurará que as súas ofertas sexan
subministradas en todos os formatos técnicos necesarios
para permitir a súa comercialización e distribución nos mes-
mos soportes que o resto do mercado.

Para reforzar a súa estratexia de marca, a Corporación RTVG
disporá de producións de calidade, adecuadas a cada soporte
tecnolóxico de uso obxectivamente representativo, de pre-
sente e de futuro, que será accesible a todo tipo de audiencias.

TÍTULO III
Organización e xestión da Corporación RTVG

CAPÍTULO I
Modelo de xestión

Artigo 34. O modelo de xestión

1. A Corporación RTVG dotarase dun modelo de xestión
orientado á consecución dunha racionalización do seus cus-
tos e que permita adaptarse aos novos procesos de traballo
ou áreas de actividade da empresa. O modelo de xestión con-
ciliarase cun modelo organizativo coherente coa consecu-
ción dos obxectivos previstos no mandato marco e no con-
trato programa.

2. Para o cumprimento do mandato legal de informar o Par-
lamento da execución do mandato marco e do contrato pro-
grama establecido no artigo 33 da Lei 9/2011, a Corporación
RTVG dotarase dun sistema de indicadores de xestión que
permita coñecer o estado da execución orzamentaria, con
especial referencia aos obxectivos de investimentos, de xes-
tión dos inmobilizados, das masas salariais e dos gastos en
compras e servizos.

3. A directora xeral ou o director xeral da Corporación
RTVG aprobará unha regulamentación complementaria para
o procedemento de actuación corporativa en materia de xes-
tión inspirada no principio de transparencia, e que teña en
conta, en materia de réxime de contratación, a suxeición aos
principios de publicidade e concorrencia, nos termos esta-

blecidos no artigo 47 da Lei 9/2011. A dita regulamentación
será obxecto de informe non vinculante do Consello de
Administración antes da súa aprobación.

Artigo 35. Comercialización e publicidade

A Corporación RTVG ten plena capacidade para explotar
comercialmente a súa oferta de programación e contidos no
mercado local, autonómico, nacional e internacional. Non
obstante, a Corporación RTVG estará obrigada a respectar
os límites de tempos de emisión de publicidade impostos
pola normativa europea en materia de radiodifusión e as pre-
vistas para a emisión de publicidade televisiva.

O contrato programa fixará as restricións adicionais para a
emisión publicitaria.

CAPÍTULO II
Modelo de financiamento e execución orzamentaria

Artigo 36. O contrato programa e o financiamento da Cor-
poración RTVG

1. O sistema de financiamento da Corporación RTVG garan-
tirá a suficiencia económica para o cumprimento do seu
obxecto social dunha maneira eficaz, con garantía de inde-
pendencia e obxectividade.

2. O financiamento da Corporación RTVG basearase nun
sistema mixto mediante a percepción das compensacións
polo cumprimento da misión de servizo público, ademais
dos ingresos e rendementos das súas actividades e da parti-
cipación no mercado da publicidade. As compensacións
polo cumprimento das obrigacións de servizo público con-
signaranse nos orzamentos da Comunidade Autónoma de
Galicia. Estas compensacións estableceranse para cada exer-
cicio antes do comezo deste, terán carácter anual e non pode-
rán superar o custo neto do servizo público prestado no
correspondente exercicio orzamentario. O resultado final
terá que ser o equilibrio económico entre os ingresos e os
rendementos das súas actividades e da participación no mer-
cado da publicidade, xunto coas compensacións polo cum-
primento da misión de servizo público, e os custos totais.

3. A Corporación RTVG adoptará un modelo de eficiencia
na súa xestión orientado á máxima consecución dos ingresos
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das súas actividades ordinarias e á contención e redución do
custo neto.

4. O instrumento legalmente previsto para determinar os
obxectivos específicos que deberá desenvolver a Corpora-
ción RTVG e o seu financiamento é o contrato programa
previsto no artigo 33 da Lei 9/2011.

5. Cada contrato programa terá una duración de tres anos e
será subscrito polo Consello da Xunta antes do 30 de xuño
do último ano de vixencia do contrato programa anterior.

6. O órgano a que corresponda a autoridade audiovisual da
Comunidade Autónoma de Galicia deberá emitir un informe á
Xunta sobre o proxecto de contrato programa, en relación con
todas aquelas cuestións relativas ao seu ámbito de competencia.

O Parlamento de Galicia deberá ser informado pola Xunta,
de forma previa á súa subscrición, sobre o contido do con-
trato programa. Así mesmo, deberá ser informado da súa
xestión e resultados anualmente.

7. O contrato programa recollerá os mecanismos de correc-
ción das eventuais desviacións da execución dos orzamentos
de explotación e capital con respecto á previsión acordada e
os efectos derivados de posibles incumprimentos.

8. Para a avaliación do grao de cumprimento dos compromi-
sos asumidos pola Corporación, o contrato programa deberá
incluír un sistema de indicadores non só de xestión senón
tamén de servizo público e calidade audiovisual. Estes indica-
dores deberán ser parámetros obxectivamente cuantificables. 

Artigo 37. Obrigas orzamentarias

Os orzamentos da Corporación RTVG elaboraranse baixo o
principio de equilibrio orzamentario e recollerán as obrigas
financeiras necesarias para a consecución dos obxectivos
xerais previstos no presente mandato marco e o seu desen-
volvemento específico no contrato programa subscrito e
vixente en cada momento.

Artigo 38. Investimentos

O contrato programa detallará os investimentos anuais e plu-
rianuais en inmobilizados materiais e inmateriais, incluídas

as infraestruturas e a tecnoloxía necesarias, para o cumpri-
mento dos obxectivos de servizo público establecidos no
mandato marco.

Eses investimentos incluirán os necesarios para a renova-
ción tecnolóxica e produtiva na Corporación RTVG. Esta
renovación afectará aos formatos de emisión, ás tecnolo-
xías de produción e aos procesos de xeración de contidos e
servizos.

A Corporación RTVG poderá recorrer ao establecido no
artigo 42 da Lei 9/2011 cando o seu plan estratéxico prevexa
gastos de investimento para atender necesidades tecnolóxi-
cas, de renovación ou transformación da súa actividade ou
lanzamento de nova actividade, cos límites determinados no
correspondente contrato programa.

CAPÍTULO III
Estrutura organizativa da Corporación RTVG

Artigo 39. Estrutura e dimensionamento da Corporación
RTVG

A estrutura e o dimensionamento da Corporación RTVG
rexeranse polos principios de eficiencia económica, de
racionalización do gasto e de optimización da explotación
dos recursos dispoñibles. Estes serán os suficientes e nece-
sarios para levar a cabo o seu obxecto social. 

A Corporación CRTVG poderá constituír ou participar no
capital de toda clase de entidades cuxo obxecto social estea
vinculado coas actividades e funcións daquela, nos termos e
coas limitacións da Lei 9/2011 e demais normativa de apli-
cación.

Artigo 40. Sede

A Corporación RTVG contará cunha sede central que, na
data da aprobación deste mandato marco, se fixa na actual
sede de Santiago de Compostela.

A sede central contará cunha infraestrutura, unhas instala-
cións e uns medios tecnoloxicamente adecuados para crear,
emitir e difundir os programas e contidos previstos neste
mandato marco e no contrato programa, así como calquera
outro que forme parte do seu obxecto social. Na sede central
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contará, igualmente, cos recursos apropiados para a xestión
da súa actividade.

Artigo 41. Recursos humanos

A Corporación aplicará unha política de recursos humanos
baseada na suficiencia financeira e orientada á posta en valor
do seu capital intelectual. O alcance e articulación desta
política será obxecto de negociación colectiva nos termos
establecidos na lexislación vixente.

A Corporación RTVG adoptará as medidas necesarias para
que o acceso ao desempeño das prazas do seu cadro de per-
soal se realice exclusivamente a través de procedementos
que garantan o cumprimento dos principios de igualdade,
mérito, capacidade e publicidade.

O sistema de financiamento dos custos de persoal garantirá
a aplicación aos profesionais da Corporación CRTVG das
condicións laborais que resultan de aplicación, con carácter
referencial, no sector público autonómico de Galicia.

A Corporación RTVG garantirá a seguranza e a saúde dos
seus traballadores e traballadoras en todos os aspectos rela-
cionados co traballo. No marco das súas responsabilidades,
realizará a prevención dos riscos laborais e adoptará cantas
medidas sexan necesarias para a protección da seguranza e a
saúde dos seus traballadores e traballadoras.

Artigo 42. Presenza internacional

A información e presenza internacional articularase a través
dos mecanismos de coordinación e de cooperación que a
Corporación RTVG determine co fin de coadxuvar á pro-
xección de Galicia cara ao exterior e á información ás comu-
nidades galegas do exterior, de acordo cos recursos dispoñi-
bles en cada exercicio e en función do marco normativo que
resulte de aplicación.

Artigo 43. Integración produtiva dos servizos multimedia da
Corporación RTVG

A conformación e integración da Corporación RTVG debe
traducirse na obtención das máximas sinerxías e eficiencias
na xestión dos recursos públicos da televisión, radio e inter-
net para evitar solapamentos e multiplicacións produtivas,

procurando converter a Corporación RTVG nunha plata-
forma multimedia de servizos audiovisuais integrados.

TÍTULO IV
Relacións institucionais

Artigo 44. Convenios con institucións públicas

A Corporación RTVG poderá pór en marcha coa Xunta de
Galicia, o Parlamento autonómico e outras institucións da
Comunidade de Galicia e do Estado os programas ou inicia-
tivas concretas de natureza audiovisual que, polo seu inte-
rese cultural ou social, se estimen convenientes. 

Artigo 45. Relacións con asociacións e entidades privadas

A Corporación RTVG participará en todos aqueles organismos
autonómicos, nacionais e internacionais de radio, televisión e
medios interactivos en función dos seus intereses estratéxicos.

A Corporación RTVG, como marca, poderá participar en
proxectos de desenvolvemento tecnolóxico e operadores de
valor engadido con empresas que exerzan a súa actividade
no sector das tecnoloxías da información e o audiovisual.

A Corporación RTVG fomentará as fórmulas de colabora-
ción que permitan impulsar da forma máis eficiente o apoio
e a dinamización do sector audiovisual galego.

Así mesmo, a Corporación RTVG poderá formalizar acor-
dos de colaboración con asociacións e entidades privadas
para a consecución dos seus obxectivos de servizo público. 

Disposición transitoria única

O prazo de subscrición previsto no número 5 do artigo 36
deste mandato marco non será de aplicación ao primeiro
contrato programa da Corporación RTVG. Para este suposto,
o prazo de subscrición fíxase en tres meses contados desde a
aprobación deste mandato marco. 

Disposición derradeira primeira

No ámbito da Corporación RTVG, o mandato marco terá
rango normativo xerarquicamente superior ao contrato pro-
grama e a calquera outra normativa interna da Corporación.
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Disposición derradeira segunda

Este mandato marco entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia. No suposto de que
nesa data non se executase a transmisión dos activos e pasi-
vos que resulten necesarios para a prestación do servizo
público de radio e televisión á Corporación RTVG, o dito
prazo computarase desde o día seguinte a aquel en que se
produza o outorgamento da correspondente escritura pública.

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2015

Agustín Baamonde Díaz
Presidente da Comisión

Ricardo Vicente Docasar Docasar
Secretario da Comisión

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIÓN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIÓN XERAL,
XUSTIZA E INTERIOR

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-
tiza e Interior, na súa sesión do 30 de outubro de 2015, adop-
tou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 38985 (09/PNC-003282)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad, e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia co fin de deseñar novos mecanismos de financiamento
dos concellos da Comunidade Autónoma
BOPG nº 500, do 31.07.2015

Sométese a votación por puntos co resultado seguinte:

— Os puntos 1 e 3 apróbanse pola unanimidade dos 14
deputados e deputadas presentes.

— Os puntos 2 e 4 rexéitanse por 6 votos a favor, 8 votos en
contra e 0 abstencións.

O texto aprobado, con modificacións respecto do orixinal, é
o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Deseñar mecanismos de financiamento dos concellos da
Comunidade Autónoma que, de xeito transparente, obxec-
tivo, suficiente e non condicionado, permitan aos municipios
galegos achegárense ás medias do resto dos concellos espa-
ñois nos gastos por habitante, incluíndo un aumento progre-
sivo dos denominados fondos incondicionados.

2. Coordinar co resto das administracións os programas,
plans, convenios, ou calquera outra fórmula de achegas eco-
nómicas aos concellos, coa finalidade de dotar estes de recur-
sos suficientes para abordaren infraestruturas ou servizos
esenciais, para o aumento da calidade de vida da veciñanza.»

Rexeitamento da iniciativa

- 34289 (09/PNC-002878)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a realización por parte do Goberno galego dos trámi-
tes oportunos para axilizar a aprobación do protocolo de
actuación fronte ao acoso laboral na Administración autonó-
mica galega
BOPG nº 429, do 11.03.2015

Sométese a votación e resulta rexeitada por 6 votos a favor,
8 votos en contra e 0 abstencións.

- 40641 (09/PNC-003397)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa situación que están a padecer as persoas
refuxiadas e emigrantes que tentan chegar a Europa
BOPG nº 516, do 10.09.2015

Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor,
8 votos en contra e 3 abstencións.

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2015
María Soledad Soneira Tajes

Vicepresidenta 2ª
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O Pleno do Parlamento, na sesión do 10 de novembro de
2015, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2.2. Outras propostas de normas 

1.1.2.2.7. Mandato marco da Corporación Radio e Televisión de

Galicia

Non acada maioría

- 39517 (09/RTMM-000001)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Proposta de mandato marco da corporación RTVG
BOPG nº 518, do 14.09.2015

Rexeitados os votos particulares, sométese a votación e
obtén 39 votos a favor e 33 votos en contra, polo que non
acada a maioría de dous terzos.

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

Rexeitamento da iniciativa

- 43246 (09/MOC-000145)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en materia de dependencia. (Moción a consecuencia da
Interpelación nº 32754, publicada no BOPG nº 411, do
06.02.2015, e debatida na sesión plenaria do 27.10.2015)
BOPG nº 545, do 04.11.2015

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor,
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 01.12.2015        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2. Comparecencias
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 01.12.2015        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2.1 42496(09/CPP-000369)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

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

informar das liñas xerais de actuación do seu departamento

Publicación da iniciativa, 534, 14.10.2015
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Reunión do Pleno do Parlamento
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2.2 Acumúlase na anterior a seguinte:
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 01.12.2015        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2.2 42396(09/CPP-000364)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición dos 18 deputados

e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia, para que

explique en que vai cambiar a política en materia de sanidade

coa súa chegada á consellería

Publicación da iniciativa, 531, 07.10.2015
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Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

 

Os deputados e as deputadas abaixo asinantes, pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto nos 

artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicitan a esa Mesa se 

proceda á tramitación de comparecencia en Pleno do Sr. conselleiro de 

Sanidade, para que explique en que vai cambiar a política en materia de 

sanidade coa súa chegada á consellería. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de outubro de 2015 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 05/10/2015 11:17:09 

 
Carmen Gallego Calvar na data 05/10/2015 11:17:19 

 
Juan Carlos González Santín na data 05/10/2015 11:17:26 

 
Pablo García García na data 05/10/2015 11:17:33 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 05/10/2015 11:19:28 

 
María Concepción Burgo López na data 05/10/2015 11:19:35 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 05/10/2015 11:19:37 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/10/2015 11:19:43 

 
Raúl Fernández Fernández na data 05/10/2015 11:19:47 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 05/10/2015 11:19:53 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 05/10/2015 11:19:59 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 05/10/2015 11:20:05 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 05/10/2015 11:20:10 
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María del Carmen Acuña do Campo na data 05/10/2015 11:20:15 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 05/10/2015 11:20:17 

 
José Ramón Val Alonso na data 05/10/2015 11:20:20 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/10/2015 11:20:24 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 05/10/2015 11:20:27 
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Orde do día

 

 

2.3 42495(09/CPP-000368)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do Sr. conselleiro de Economía, Emprego e Industria, por

petición propia, para informar das liñas xerais de actuación

do seu departamento

Publicación da iniciativa, 534, 14.10.2015
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 01.12.2015        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2.5 Acumúlase na anterior a seguinte:
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 01.12.2015        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2.4 42394(09/CPP-000362)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. conselleiro de Economía, Emprego e Industria, por

petición dos 18 deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas

de Galicia, para que explique a nova política de emprego

Publicación da iniciativa, 531, 07.10.2015
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Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

 

Os deputados e as deputadas abaixo asinantes, pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto nos 

artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicitan a esa Mesa se 

proceda á tramitación de comparecencia en Pleno do Sr. conselleiro de 

Economía, Emprego e Industria, para que explique a nova política de 

emprego. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de outubro de 2015 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 05/10/2015 11:11:31 

 
Carmen Gallego Calvar na data 05/10/2015 11:11:40 

 
Juan Carlos González Santín na data 05/10/2015 11:11:48 

 
Pablo García García na data 05/10/2015 11:11:55 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 05/10/2015 11:12:01 

 
María Concepción Burgo López na data 05/10/2015 11:12:12 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 05/10/2015 11:12:19 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/10/2015 11:12:27 

 
Raúl Fernández Fernández na data 05/10/2015 11:12:34 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 05/10/2015 11:12:40 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 05/10/2015 11:12:47 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 05/10/2015 11:12:52 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 05/10/2015 11:12:58 
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María del Carmen Acuña do Campo na data 05/10/2015 11:13:03 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 05/10/2015 11:13:06 

 
José Ramón Val Alonso na data 05/10/2015 11:14:12 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/10/2015 11:14:16 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 05/10/2015 11:14:20 
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3. Mocións
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          Día: 01.12.2015   Hora: 10:00 
 

Orde do día 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 44577 (09/MOC-000151) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Pombo Rodríguez, Cosme Eladio 
  
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en 

relación coa xestión dos comedores escolares, así como o 
establecemento dun plan para a súa reforma, ampliación e mellora. 
(Moción, a consecuencia da Interpelación núm. 29218, publicada no 
BOPG núm. 365, do 30.10.2014, e debatida na sesión plenaria do 
24.11.2015). 
Publicación da iniciativa, BOPG núm. 562, do 30.11.2015 ................................   
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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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

portavoz e por iniciativa do seu deputado Cosme Pombo Rodríguez, ao abeiro do 

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

a Interpelación, doc. núm 29218 (09/INT-00162), debatida na pasada sesión plenaria 

celebrada o 25 de novembro, sobre o servizo de cátering dos comedores escolares 

públicos. 

 

MOCIÓN 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno Galego a: 

1º.- Planificar a recuperación da xestión directa dos comedores escolares 

públicos, comenzando polos que viñan sendo atendidos neste curso escolar polas 

empresas Col-Servicol S.L. e Caterings Perea Rojas S.L. Recuperación da xestión 

directa que contemplará a atención destes comedores por medio de persoal específico 

dependente da Consellería de Educación, e cualificado para atender aos mesmos. 

2º.- Recuperar a xestión pública directa do funcionamento dos comedores 

atendidos polas ANPAs que así o desexen. 

3º.- Garantir a instalación de espazos adecuados para cociña e comedor en todos 

os centros públicos que se constrúan no futuro. 

4º.- Establecer un plan de reforma ampliación e mellora dos comedores 

escolares existentes, cunha dotación económica non inferior a 4 millóns de euros para o 

exercicio 2016, para garantir o servizo de comedor nas mellores condicións hixiénico-

sanitarias posíbeis. 
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5º.- Naqueles centros escolares que non sexa posíbel neste momento a 

recuperación da xestión directa do servizo de comedor, adoptar as medidas oportunas 

nos pregos de contratación para garantir a mellor calidade dos menús ofertados nestes 

centros, por medio das seguintes medidas: 

A) Non primar a baixa económica, abonando o 100% do prezo público 

establecido. 

B) Primar o consumo dos produtos galegos, locais, saudábeis, frescos, 

sans e equilibrados. 

C) Primar o servizo de cociña de proximidade aos centros. 

D) Primar un servizo de comedor que oferte melloras na atención ao 

alumnado e que sexa quen da promoción de hábitos alimentares saudábeis para a 

promoción da saúde.” 

 

Santiago de Compostela, 26 de novembro de 2015 

 

Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 26/11/2015 16:45:03 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/11/2015 16:45:08 
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3.2 44613 (09/MOC-000152) 
 Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia 
 Quintas Álvarez, María Remedios 
  
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en 

materia de emprego. (Moción, a consecuencia da Interpelación núm. 
23015, publicada no BOPG núm. 290, do 14.05.2014, e debatida na 
sesión plenaria do 24.11.2015). 
Publicación da iniciativa, BOPG núm. 562, do 30.11.2015 ................................   
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

deputada, María Quintas Alvarez, a través do seu portavoz e ao abeiro do 

disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

moción para substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria 

celebrada os días 24 e 25 de novembro de 2015, sobre a política de 

emprego do Goberno galego (09/INT-000806, doc. núm. 23015) 

 

Moción 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia: 

 

1. Formar aproveitando o tempo de desemprego para incrementar as 

competencias – clave necesarias para o tecido produtivo galego. 
 

2. Incentivar o mantemento da meirande parte de persoas que na 

actualidade teñen un contrato de traballo temporal dentro das 

empresas, transformándoo en contrato estable. 

 

3. Vincular, dada a caída da contratación indefinida, todos os incentivos 

a unha taxa de estabilidade e ó seu mantemento, fomentando 

determinadas modalidades de contratación.  

 

4. Os incentivos deben traducir as dificultades dos diferentes colectivos 

para incorporarse ó mercado de traballo nunha escala que discrimine 

positivamente. 

 

5. Definir qué actividades económicas van ser claves nun novo modelo 

produtivo, para reconverter os excedentes de emprego do sector da 

construción e afíns  e outros en dificultades a estas actividades 

planificando a transición a un novo modelo produtivo. 

 

6. Procurar creación de emprego a curto prazo para aquelas persoas que 

perderon o seu emprego nesta crise e xa esgotaron as súas 

prestacións e os que nunca traballaron e finalizaron o seu itinerario 

de inserción. 
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7. Apostar pola igualdade de mulleres e homes no ámbito laboral a 

través de programas específicos. 

 

8. Acometer plans de "volta ao estudo" da xuventude que os deixou 

moi cedo para dedicarse a traballar ou cuxa formación non se adapta 

ás demandas do mercado de traballo. 

 

9. Fortalecer o Servizo Público de Emprego nunha dobre dirección: 

establecendo procedementos e medidas de planificación para a 

mellora da empregabilidade que deu resposta ás necesidades do 

tecido produtivo e de promoción persoal dos traballadores e 

traballadoras e potenciando a intermediación. Dado que xa se conta 

cunha cantidade suficiente de itinerarios  personalizados elaborados, 

este será un requisito necesario para participar nos programas de 

escolas – obradoiros e obradoiros de emprego. 

 

10. Recuperar o Salario Galego de Inserción. 

 

11. Implantar de novo e ampliar os Pactos Territoriais de Emprego, que 

actúan nos mercados locais potenciando o emprego para persoas 

paradas de longa duración en rehabilitación de espazos urbanos, de 

vivenda e mellora e mantemento de infraestruturas, acordando estes 

programas cos gobernos locais. 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de novembro de 2015 

 

Asdo.: María Quintas Alvarez 

Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Maria Remedios Quintas Alvarez na data 27/11/2015 13:09:22 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 27/11/2015 13:09:31 
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3.3 44616 (09/MOC-000153) 
 Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia 
 Gallego Calvar, María Carmen 
  
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as 

demandas que debe realizar ao Goberno central en materia de loita 
contra o maltrato infantil. (Moción, a consecuencia da Interpelación 
núm. 38316, publicada no BOPG núm. 490, do 02.07.2015, e 
debatida na sesión plenaria do 24.11.2015). 
Publicación da iniciativa, BOPG núm. 562, do 30.11.2015 ................................   
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

deputada, Carmen Gallego Calvar, a través do seu portavoz e ao abeiro 

do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte moción para substanciar a Interpelación debatida na sesión 

plenaria celebrada os días 24 e 25 de novembro de 2015, sobre a política da 

Xunta de Galicia en materia de loita contra o maltrato infantil (09/INT-

001434, doc. núm. 38316) 

 

Moción 

 

A) O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Considerar dentro do actual sistema de protección á infancia a todas 

as vítimas menores de idade aínda que non se atopen en situación de 

desamparo. 

2. Garantir que todos os menores sexan considerados vítimas de 

violencia machista cando as súas nais o sexan. 

3. Aprobar un protocolo de coordinación interinstitucional, en 

colaboración coas demais administracións que contemple cando 

menos os seguintes principios: 

 

a) Garantía do carácter científico de todas as medidas e actuacións a 

levar a cabo. 

b) Priorización do interese superior da persoa menor. 

c) Especialización de todos os e as profesionais que teñen que 

intervir nos distintos momentos do proceso de protección de 

menores maltratados e na prevención e denuncia. 

d) Garantía de coordinación multisectorial. 

e) Carácter público dos servizos. 

f) Carácter obrigatorio das disposicións contidas no protocolo. 

 

4. Crear no turno de oficio da avogacía especialización no maltrato 

infantil. 

5. Dotar de máis recursos humanos e materiais ao IMELGA con 

especialización no maltrato á infancia. 

50



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

6. Poñer en marcha, en colaboración coas universidades galegas liñas 

de investigación sobre o maltrato infantil (etioloxía, estatística, 

socioloxía, criminalística, avaliación, tratamento, repercusión a 

medio e longo prazo nos diversos ámbitos de saúde, etc., e promover 

o debate científico para que o movemento do síndrome de alineación 

parental de base científica inexistente esmoreza. 

 

B) O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a demandar do 

Goberno do Estado a: 

 

1. Garantir que todos os menores sexan considerados vítimas de 

violencia machista cando as súas nais o sexan. 

2. Crear xulgados especializados na violencia contra a infancia tanto 

para procedementos penais como para procedementos civís. 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de novembro de 2015 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

 Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Gallego Calvar na data 27/11/2015 13:49:41 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 27/11/2015 13:49:47 
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4. Proposicións non de lei en Pleno
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4.1 27778(09/PNP-002037)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre a reapertura da Comisión parlamentaria de investigación

para analizar e avaliar a evolución económico-financeira das

antigas caixas de aforro e as causas e responsabilidades da

súa actual situación

Publicación da iniciativa, 353, 09.10.2014
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por 

iniciativa da deputada María do Carme Adán Villamarín e do deputado Francisco 

Xesús Jorquera Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á 

reapertura da Comisión de Investigación para analizar e avaliar a evolución 

económico-financeira das antigas caixas de aforro e as causas e responsabilidades da 

súa actual situación. 

 

Este Grupo Parlamentar tivo acceso a unha serie de documentos remitidos de 

xeito anónimo á Federación da Banca da CIG que se puxeron en coñecemento da 

Comisión de Investigación para analizar e avaliar a evolución económico-financeira 

das antigas caixas de aforro e as causas e responsabilidades da súa actual situación. 

Nesta documentación, de confirmarse a súa veracidade, apórtanse probas 

documentais de como a esposa de D. José Luís Méndez López, Director Xeral de 

Caixagalicia naquelas datas, tras proceder o matrimonio á separación de bens, 

adquiriu activos da Corporación Caixagalicia (pisos, locais e garaxes) a un prezo 

inferior ao prezo de tasación fixado pola propia entidade. Cómpre lembrar que nas 

datas nas que se efectuaron estas operacións o Presidente da Corporación 

Caixagalicia era o propio Sr. D. José Luís Méndez López e o Conselleiro Delegado 

era o Sr. José Luís Méndez Pascual, fillo do matrimonio. 

Da documentación á que tivo acceso este Grupo Parlamentar, conclúese que 

Dona Matilde Pascual Monzó adquiriu inmobles valorados en 1.813.255,95 Euros, 
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por un importe de 1.528.200,46 Euros, cun prexuizo patrimonial para o holding de 

285.055,49 Euros. 

Dase a circunstancia, ademais, de que unha parte importante das operacións 

tiveron lugar cando xa se iniciara o proceso de fusión de Caixanova e Caixagalicia e 

algunhas operacións teñen lugar tan só dous días antes de que se formalizase a 

fusión. 

Por tanto, de corroborarse estes dados, estariamos ante a evidencia dunha 

auténtica maquinación para enriquecerse persoalmente á costa de causar un grave 

prexuizo económico á entidade. 

Polas razóns devanditas, o Grupo Parlamentar do BNG considera necesaria a 

reapertura dos traballos da Comisión para o exame e estudo da mesma. 

A xuizo deste Grupo Parlamentar é necesario, á vista dos datos, que a 

Comisión solicite formalmente que lle sexa aportada nova documentación que 

permita corroborar e ampliar o coñecemento dos feitos que neste escrito se describen 

e que comparezan ante a mesma o Sr. José Luís Méndez López, ex-Director Xeral 

de Caixagalicia, o Sr. D. José Luís Méndez Pascual, ex-Presidente da Corporación 

Caixagalicia, o Presidente da Comisión de Control e o representante da Xunta de 

Galiza neste órgano. 

O Grupo Parlamentar do BNG considera que a documentación entregada 

aporta datos novos que afectan substancialmente á materia de investigación da 

Comisión, en particular á hora de avaliar as “causas e responsabilidades dos ex-

directivos” na evolución das antigas caixas. 
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Por todo o devandito, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

O Parlamento de Galiza acorda, como resolución, a reapertura da comisión 

de investigación para analizar e avaliar a evolución económico-financeira das 

antigas caixas de aforro e as causas e responsabilidades da súa actual situación. 

 

Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2014 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 29/09/2014 11:06:53 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 29/09/2014 11:07:00 
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4.2 39543(09/PNP-002883)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis

Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego en

relación coa rede de escolas infantís xestionadas a través do

Consorcio Galego de Benestar

Publicación da iniciativa, 511, 02.09.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Carmen Gallego Calvar, Ricardo 

Vicente Docasar Docasar, Carmen Acuña do Campo e María Quintas 

Alvarez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

A Xunta de Galicia xestiona na actualidade unha rede de escolas infantís a 

través do Consorcio Galego de Benestar que para o ano 2016 pasarán a 

Axencia Galega de Servizos Sociais. 

 

Estas escolas, unhas construídas polo Goberno galego e outras polos 

concellos,  contan cun cadro de persoal maioritariamente interina do 

consorcio, e que veñen desenvolvendo a súa actividade en moitas ocasións 

sobrepasando as ratios establecidas do número de alumnos e alumnas, tanto 

para o  persoal docente como para o persoal non docente. 

 

Nos últimos anos véñense producindo diversas queixas tanto do persoal 

como dos pais e nais pola insuficiente dotación de recursos humanos, 

cuestión  que incide directamente na calidade do ensino e na atención ao 

alumnado, sobre todo si o obxectivo é, como consideramos dende hai 

tempo os socialistas, que estas escolas pasen a formar parte definitivamente 

da propia Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Nos últimos tempos téñense producido: recortes en persoal coidador, 

deficiencias na atención a nenos e nenas con diversidade funcional, recortes 

nos cadros de persoal do profesorado, peches de escolas, incrementos nas 

matrículas e nas  listas de espera e mesmo dificultades do persoal interino 

para situarse nos centros máis preto dos seus domicilios, cuestións que 

producen un deterioro evidente do servizo público e que fai que as familias 

acaben matriculando en centros privados aos seus fillos e fillas. 

 

Nestes días tivemos tamén coñecemento que a Consellería de Traballo e 

Benestar vai proceder a recortar máis persoal destas escolas infantís, e por 
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iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

 

O Parlamento galego insta o Goberno galego a: 

 

1. Incrementar progresivamente o persoal das escolas infantís de toda 

Galicia ata acadar as ratios de persoal/alumno promedio no conxunto 

do Estado nos vindeiros tres anos. 

2. Traspasar as competencias das escolas infantís á Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

   Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

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

 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Gallego Calvar na data 04/08/2015 10:01:18 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/08/2015 10:01:25 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 04/08/2015 10:01:32 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 04/08/2015 10:01:37 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 04/08/2015 10:01:56 

 

59



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 01.12.2015        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

4.3 39553(09/PNP-002884)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Tellado Filgueira, Miguel Angel e 7 máis

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para

que a Semana Santa ferrolá continúe sendo un motor da

promoción turística de Ferrolterra, e de toda Galicia, como

expresión da cultura popular, das crenzas relixiosas e das

tradicións propias de Ferrol

Publicación da iniciativa, 511, 02.09.2015
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Á Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, e por iniciativa dos deputados e deputadas, Miguel 
Tellado Filgueira, Pedro Arias Veira, Moisés Blanco Paradelo, 
Hipólito Fariñas Sobrino, Berta Pérez Hernández, Cristina 
Romero Fernández, Francisco Santos Regueiro e Gonzalo 
Trenor López, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes 
do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non 
de lei para o seu debate en Pleno. 
 
 
Exposición de motivos 
 
A Semana Santa Ferrolá obtivo en 2014 a Declaración de Festa de 
Interese Turístico Internacional como recoñecemento á evolución 
experimentada por esta tradición de profunda raigame na cultura de 
toda a comarca de Ferrolterra. 
 
É evidente que a Semana Santa Ferrolá ten unha vertente 
eminentemente relixiosa e cultural, pero tamén se ten convertido 
nun reclamo turístico de primeira orde. Nas últimas décadas a 
Semana Santa de Ferrol experimentou un enorme crecemento 
grazas ó traballo conxunto da Coordinadora de Confrarías da 
Semana Santa de Ferrol, do Concello de Ferrol e doutras 
administracións que a teñen apoiado de forma decidida como son a 
Deputación Provincial de A Coruña ou a Xunta de Galicia. 
 
A última edición da Semana Santa, a celebrada en 2015, marcou un 
fito histórico en canto a visitantes e tamén no tocante á calidade dos 
desfiles procesionais e do programa desenvolvido. Segundo as 
estimación dos propios organizadores durante a Semana Santa de 
2015 entorno a 300.000 persoas visitaron Ferrol durante os días 
dos desfiles procesionais. Nese días, a ocupación hoteleira acadou 
o 100%, e se viron plenamente cumpridas as expectativas dos 
hosteleiros e dos comerciantes. 
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Dada a importancia acadada pola Semana Santa Ferrolá nos 
últimos anos e dadas as potencialidades que ten como reclamo 
turístico para Ferrolterra e para o conxunto de Galicia, o Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia presenta a seguinte proposición 
non de lei para o seu debate en Pleno: 
 
O Parlamento de Galicia acorda manifestar a necesidade de que 
todas as administracións, particularmente Xunta de Galicia e 
Concello de Ferrol, manteñan o apoio de edicións anteriores á 
Semana Santa Ferrolá para que continúe sendo un motor da 
promoción turística de Ferrolterra, e de toda Galicia, como 
expresión da cultura popular, das crenzas relixiosas e das tradicións 
propias de Ferrol. 
 
 

Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2015 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 04/08/2015 11:28:49 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 04/08/2015 11:29:03 

 
Pedro Manuel Arias Veira na data 04/08/2015 11:29:16 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 04/08/2015 11:29:30 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 04/08/2015 11:29:46 

 
Berta Pérez Hernández na data 04/08/2015 11:30:23 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 04/08/2015 11:30:36 

 
Jose Francisco Santos Regueiro na data 04/08/2015 11:30:44 

 
Gonzalo Trenor Lopez na data 04/08/2015 11:30:50 
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4.4 43045(09/PNP-003144)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Romero Fernández, Cristina Isabel e 7 máis

Sobre a realización polo Goberno galego das xestións

necesarias para a creación, promoción e divulgación do

produto turístico "Turismo de saúde"

Publicación da iniciativa, 542, 28.10.2015
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Á Mesa do Parlamento 
 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz e por iniciativa 
das deputadas e deputados Cristina Romero Fernández, Pedro Arias Veira, Hipólito 
Fariñas Sobrino, José Francisco Santos Regueiro, Berta Pérez Hernández, Miguel 
Tellado Filgueira,  Moisés Blanco Paradelo e Gonzalo Trenor López, ao abeiro do 
disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 
 
 
Exposición de motivos 
 
Xa en tempos atrás a auga foi utilizada como materia prima para a cura de males e 
enfermidades. Por iso a cura  a través da auga foi unha das primeiras motivacións 
turísticas. 
 
O turismo de saúde estase a converter en alternativa ao turismo convencional, nun 
momento de cambios nos valores da sociedade, que pasa a entender saúde como 
un concepto mais amplo que a ausencia de enfermidade e si como un sinónimo de 
calidade de vida. 
 
Galicia reúne unhas condicións excelentes  para converterse nunha potencia en 
turismo de saúde: 
 
 Un sistema sanitario de recoñecido prestixio 
 A existencia duns recursos en forma de augas mineromedicinais que superan en 
moito aos que emanan noutros destinos turísticos, tanto nacionais como 
internacionais. 
 A tradición balnearia e turística, como o amosan os establecementos que 
superan o século de antigüidade 
 
 E a aposta feita pola administración autonómica  e polo tecido empresarial que 
soubo recuperar  o esplendor de antano dos balnearios e a súa reconversión nun 
produto  cun alto valor turístico. 
 
Por todo o anteriormente exposto, 
 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a levar a cabo as xestións 
necesarias para crear o produto turístico “TURISMO DE SAUDE” e a súa posterior 
promoción e divulgación.” 
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Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2015 
 
 

 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 22/10/2015 13:38:03 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 22/10/2015 13:38:15 

 
Pedro Manuel Arias Veira na data 22/10/2015 13:38:27 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 22/10/2015 13:39:01 

 
Jose Francisco Santos Regueiro na data 22/10/2015 13:39:43 

 
Berta Pérez Hernández na data 22/10/2015 13:39:50 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 22/10/2015 13:40:02 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 22/10/2015 13:40:28 

 
Gonzalo Trenor Lopez na data 22/10/2015 13:41:00 
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4.5 43091(09/PNP-003148)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

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

relación co convenio asinado en xuño de 2000 e as

instalacións da planta de gas de Reganosa no interior da ría

de Ferrol

Publicación da iniciativa, 545, 04.11.2015
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

O grupo  parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda,  por medio da súa deputada 

Yolanda Díaz Pérez, ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate no Pleno, relativa a 

aprobación pola autoridade portuaria de Ferrol – san Cibrao  da prórroga da concesión 

a Reganosa. 

 

Exposición de motivos 

 

Con data 24 de xuño do 2015, o consello de administración da autoridade portuaria de Ferrol – 

san Cibrao aprobou unha prórroga do prazo concesional da concesión C-493-1 cuxo titular é 

Regasificadora del Noroeste S.A.  para o uso de construción e explotación dunha planta de 

almacenamento e regasificación de gas natural licuado, por un período de 15 anos. 

Como xa razonamos en diversas iniciativas previas, a planta de gas de Reganosa constitúe unha 

pesada e perigosa herdanza da vella política que vencella e subordina ao poder público aos 

intereses económicos privados. Para mostra as estipulacións do convenio secreto asinado 

entre outros pola Xunta de Galicia para dar sostén a este negocio. Nese texto xa quedaba en 

evidencia que a viabilidade económica do proxecto tiña como condición a obtención de axudas 

e subvencións públicas, outrosí da asuncións de compromisos inaceptables por parte da Xunta, 

toda vez que prexudican o interese xeral. 

Na propia Comisión de Peticións do Parlamento Europeo hai un procedemento aberto contra 

este capítulo da trama que relaciona e subordina o poder político cos negocios privados. 

Planta de gas que cómpre lembrar supón un grave risco para a vida e a seguridade da 

poboación da contorna da ría de Ferrol. Planta de gas que acumula varias sentenzas en contra 

a causa de infraccións urbanísticas. Planta de gas que  comporta un oneroso custo para as 

arcas públicas Planta de gas  cuxo funcionamento demostra  que é unha instalación superflua, 

que funciona moi por baixo das súas previsións. 
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Xa que logo, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte proposición non de lei para o 

seu debate no Pleno: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a denunciar o convenio de colaboración asinado en 

xullo do ano 2000. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a desenvolver as xestións oportunas para 

desmantelar a planta de gas de Reganosa. 

 

En Compostela, a 23 de outubro do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 26/10/2015 10:57:00 
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4.6 43141(09/PNP-003150)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Paz Franco, María Tereixa

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego

respecto da denuncia dunha muller referida ao presidente da

Deputación Provincial de Ourense

Publicación da iniciativa, 545, 04.11.2015
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas María do Carme Adán Villamarín e Tereixa Paz Franco, ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para 

o seu debate en Pleno. 

 

No día de hoxe temos coñecemento da denuncia dunha muller de Ourense a José 

Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense, por un delito de acoso sexual. Isto 

implica un grave delito tipificado como Violencia machista pola lei 11/2007, do 27 de 

xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero no seu 

artigo 3 como segue:  

“e) Acoso sexual, que inclúe aquelas condutas consistentes na solicitude de 

favores de natureza sexual, para si ou para unha terceira persoa, nas que o suxeito activo 

se prevale dunha situación de superioridade laboral, docente ou análoga, co anuncio 

expreso ou tácito á muller de causarlle un mal relacionado coas expectativas que a 

vítima teña no ámbito da devandita relación, ou baixo a promesa dunha recompensa ou 

dun premio no ámbito desta.” 

 

Por isto formúlase a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego, en concreto a Secretaria xeral 

de Igualdade, a abrir de inmediato unha investigación sobre o incumprimento da lei 

11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia 
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de xénero no referido ao exercicio do seu cargo por parte do Presidente da Deputación 

de Ourense. Asemade, o Goberno galego, de non existir unha documentación clara que 

desmintan as acusacións, a esixir o cese inmediato de José Manuel Baltar na súa función 

pública de Presidente da Deputación de Ourense.” 

 

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín  

Portavoz s. do G.P. do BNG 

Tereixa Paz Franco  

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 27/10/2015 13:36:41 

 

María Tereixa Paz Franco na data 27/10/2015 13:36:48 
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4.7 43197(09/PNP-003160)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao

Goberno central e á Unión Europea en relación cos programas

de desenvolvemento urbano sustentable do Plan Feder 2014-2020

Publicación da iniciativa, 545, 04.11.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da 

súa deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, José 

Luis Méndez Romeu e Pablo García García, a través do seu portavoz 

e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

Recentemente tivemos coñecemento de que as deputacións provinciais 

e os núcleos urbanos menores de 20.000 habitantes estarán excluídos 

nas estratexias de desenvolvemento sustentable dos Plans Feder 2014-

2020. Trátase de plans que ata agora tiñan carácter local e urbano, e que 

agora serán só para territorios urbanos.  

 

O máis grave é que, segundo indicaron responsables da Comisión 

Europea, foi na propia proposta do Goberno Español para este 

programa, onde quedou restrinxido exclusivamente aos núcleos urbanos 

de máis de 20.000 habitantes, deixando a un carón ás deputacións 

provinciais e ás pequenas e medianas localidades, de vital importancia 

para a organización territorial do noso país. 

 

Esta postura do Goberno español supón descoñecer a realidade social e 

económica de España en xeral e de Galicia en particular, tentando 

esconder, por intereses puramente electorais, a situación real dos 

distintos territorios e lastrando o desenvolvemento socioeconómico de 

moitas zonas do noso país. 

 

O futuro das zonas rurais pasa ineludiblemente pola súa cohesión 

territorial e evitar o seu despoboamento, cuestión nomeadamente 

importante no caso de Galicia, polo que todos debemos facer canto 

estea nas nosas mans para facilitarlles o acceso aos instrumentos de 

apoio existentes e non darlle as costas como está a facer agora mesmo o 

Goberno español coa súa proposta.  

 

Basta sinalar que no caso de Galicia excluír dunha programación aos 

municipios de menos de 20.000 habitantes, significa deixar fóra a 293 
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concellos, o 93 % do total. Iso amosa que o Goberno do PP nunca  

prioriza ás zonas rurais, esquecendo a unha parte moi importante da 

nosa poboación, precisamente a máis necesitada destes recursos. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte Proposición non de lei: 

 

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Demandar ao Goberno de España que inclúa ás deputacións e 

núcleos urbanos menores de 20.000 habitantes como beneficiarios 

destes fondos europeos no período 2014-2020. 

 

2. Solicitar á Comunidade Europea a presenza das deputacións e dos 

municipios rurais en programas de Desenvolvemento Urbano 

Sustentable, sen límite de poboación, creando unidades funcionais 

susceptibles de ser recoñecidas a efectos de financiamento.  

 

3. Demandar ao Estado para que se tomen as medidas precisas para 

lograr o recoñecemento das zonas rurais no contexto do 

Desenvolvemento Urbano Sustentable cofinanciado polos fondos 

FEDER para o período 2014-2020.” 

 

 Pazo do Parlamento, 28 de outubro de 2015 

 

  Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

 Pablo García García 

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

  Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

  Deputado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 29/10/2015 10:11:19 

 
Pablo García García na data 29/10/2015 10:11:25 
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Jose Luis Méndez Romeu na data 29/10/2015 10:11:30 
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4.8 43294(09/PNP-003170)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo

Sobre a posición do Parlamento de Galicia, as actuacións que

debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe

realizar ao Goberno central en relación coas persoas

afectadas pola talidomida

Publicación da iniciativa, 550, 11.11.2015
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O Grupo Parlamentar Mixto, a iniciativa da súa deputada Consuelo Martínez 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

AVITE, a Asociación de Vítimas de Talidomida de España, ten remitido aos 

8.500 concellos do estado, así como ás Comunidades Autónomas a seguinte 

petición para a súa aprobación, que eu asumo como propia e, no seu nome, 

traslado ao Pleno do Parlamento de Galicia para a súa aprobación. 

A Talidomida patentouse en España en Marzo de 1.954, tratábase dun 

marabilloso sedante sen efectos secundarios, e ademais paliaba as náuseas e 

vómitos nas embarazadas. Empezaron a nacer un número desproporcionado 

de nenos e nenas con graves malformacións en brazos e/o pernas, incluso 

carecendo de ambas, e en Novembro de 1.961 os doutores Widukim Lenz 

(alemán) e Claus Knapp (español) descobren a relación entre a Talidomida e 

as malformacións. Entre novembro de 1.961 e Maio de 1.962 é retirada en todo 

o mundo, salvo no estado español, onde se continua vendendo aínda a 

sabendas das súas consecuencias, ao menos ata 1.975. A farmacéutica alemá 

Grünenthal fixo no estado español o seu gran negocio. 

A catástrofe da Talidomida serviu para cambiar toda a lexislación en materia de 

control sanitario de medicamentos, alimentos, bebidas e artigos de consumo 

humano, polo que podemos dicir que grazas á Talidomida a humanidade pode 

estar tranquila coas cousas que se leva á boca, sobre todo os medicamentos. 
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Escaso ten sido o agradecemento para coas vítimas, e no estado español, 

absolutamente nulo. 

Once anos de loita en busca de una equiparación coas vítimas de Talidomida 

do resto de Europa, e neste longo camiño as vítimas do estado español só 

lograron que o Real Decreto 1006/2010 recoñecera só a 24 persoas, ás que 

concedía o que o propio texto denomina “Ayuda Solidaria”, ou dito de forma 

máis coloquial, unha esmola para que acalar as xustas reclamacións das 

persoas afectadas.  

Alvite ten conseguido tamén que a Talidomida sexa incluída no Real Decreto 

1851/2009 entre as causas que xustifican unha xubilación anticipada con 56 

anos ás persoas que superen o 45% de discapacidade. Sorprendentemente, no 

hai ningún organismo oficial e gratuíto que recoñeza quen é afectado de 

Talidomida e quen non, polo que aprobouse un Real Decreto ao que as vítimas 

de Talidomida non teñen posibilidade de acollerse por carecer de 

recoñecemento “oficial”. 

Alvite tamén ten demandado polo civil ao laboratorio alemán Grünenthal 

gañando o xuízo en primeira instancia, sendo anulado por prescrición pola 

Audiencia Provincial de Madrid, e na actualidade polo Tribunal Supremo, 

deixando ao colectivo de vítimas da Talidomida do Estado a mercé do Tribunal 

Constitucional, coa sentenza máis inxusta e incomprensible da historia xudicial 

do estado. 

Todas as vítimas dos países europeos teñen percibido: 

1- Unha indemnización 

2- Pensións vitalicias para as vítimas que lles garanten unha 

supervivencia digna, e sobre todo independencia. 

3- Unidades médicas especializadas 

4- Unidades psicolóxicas especializadas 
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5- Gratuidade en medicamentos, próteses e ortopróteses 

 

No estado español as vítimas recibiron indiferenza, crueldade e ningunha 

axuda, nin económica nin sanitaria, nin social. Nada de nada. 

A gran maioría das vítimas vivas de Talidomida que quedan no estado español, 

sobrevive das axudas familiares, a caridade, las institucións de axuda social, e 

incluso exercendo a mendicidade polas rúas das grandes cidades.  

Por todo o anterior preséntase a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno: 

“1-. O Parlamento de Galicia, en representación do pobo galego, declara o seu 

apoio unánime e solidario para coas Vítimas da Talidomida no estado español, 

e en particular á Asociación AVITE, pola súa loita incansable, en pro e favor 

das vítimas deste fármaco no estado, pola débeda histórica que o estado ten 

coas persoas afectadas e as súas familias, dende hai 60 anos. 

2.- O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a crear unha unidade 

médica de diagnóstico das persoas afectadas da talidomida en Galiza que 

identifique ás persoas vítimas e se lle recoñeza o dereito á concesión das 

axudas económicas e de protección social que en xustiza lle corresponden. 

3.- O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a instar ao Goberno do 

Estado a:  

 Crear unha unidade médica de diagnóstico das persoas afectadas da 

talidomida que identifique ás vítimas para que, independentemente da 

indemnización á que poidan ter dereito cada unha das persoas 

afectadas, lle sexa recoñecido o dereito á concesión de  pensións 

vitalicias ata que falezan,  equiparando os seus dereitos e protección 

social  cos das vítimas do resto do mundo.  
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 A dirixirse á farmacéutica alemá Grünenthal, afincada no estado español 

e responsable da masacre, esixíndolle que sen máis dilación, indemnice 

ás persoas afectadas, independentemente da sentenza.” 

 

Pazo do Parlamento, a 03 de novembro de 2015 

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

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 03/11/2015 12:53:01 
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5.1 37643(09/INT-001400)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre a xestión do Goberno galego en materia de saúde mental

Publicación da iniciativa, 477, 10.06.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Carmen Acuña do Campo, Carmen Gallego Calvar e María Quintas 

Alvarez, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

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

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

 

A atención á Saúde Mental en Galicia é unha das prioridades recoñecidas 

pola actual Administración autonómica, como se sinala na Estratexia 

Sergas 2014 e na revisión do Plan de prioridades 2014-2016, concretándose 

nesta a atención á depresión. 

 

Sen embargo, as medidas tomadas ate o momento distan moito de ser 

satisfactorias, en aberta contradición co celebrado pola Consellería de 

Sanidade en datas recentes, presumindo da porcentaxe de éxito alcanzado 

na avaliación da Estratexia Sergas 2014 e que se afasta da realidade 

asistencial, xa que non se dotou de recursos humanos e unidades ou 

programas asistenciais específicos para o tratamento á depresión e demais 

patoloxías mentais de alta prevalencia e gravidade. As taxas de suicidio 

seguen medrando sen implantar ningunha das recomendacións preventivas 

da OMS, e sen existir un Plan estratéxico de saúde mental, como 

recomendan organizacións internacionais e o Ministerio de Sanidade (que 

ven de aprobar unha proposición non de lei de actualización da Estratexia 

Nacional en Saúde Mental). 

 

Sen embargo, no entorno das eleccións a conselleira de Sanidade do 

Goberno do Sr. Feijoo non dubidou en presumir tamén da atención da 

saúde mental, publicitando un proxecto chamado Mastermind, proxecto en 

fase de investigación financiado con fondos europeos, para avaliar a 

eficacia dunha tecnoloxía (a telemediciña) no tratamento psicolóxico 

cognitivo - conductual da depresión,  sen seguir as cautelas debidas nestes 

casos. Non só se publicitou como unha oferta asistencial, e non puramente 

investigadora, senón que non se contou coas persoas profesionais da 

psicoloxía clínica do Sergas, nin no deseño nin na coordinación co persoal  

médico de Atención Primaria.  

 

Mentres tanto, as dotacións das persoas profesionais da saúde mental, 

especificamente psicólogos/as clínicos/as son claramente deficitarias na 
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asistencia especializada e nulas no ámbito de Atención Primaria (para as 

tarefas de promoción da saúde, prevención e detección precoz dos 

trastornos mentais) 

 

Por todo o exposto, as deputadas que asinan interpelan ao Goberno galego 

nos seguintes termos: 

 

1. Considera o Goberno da Xunta de Galicia que se está xestionando 

adecuadamente a saúde mental en Galicia?  

2. Tense previsto desenrolar un Plan Estratéxico en Saúde mental, en 

consonancia coa Estratexia Nacional do Ministerio de Sanidade? 

3. Proxecto chamado Mastermind, se esta desenrolando tal e como 

estaba previsto? Considera o Goberno que pode ser útil para o 

tratamento da depresión? Por que? Coñece a consellería a opinión 

das persoas profesionais do Sergas ó respecto? Que lle parece esa 

opinión e en que a tiveron en conta? 

4. Que medidas se están adoptando actualmente para evitar os suicidios 

no noso medio? As mesmas en todo o territorio Sergas? Cal foi a 

razón para non seguir estendendo o modelo de Ourense ao resto de 

Galicia?  

5. Como se está comportando a taxa de suicidios nestes últimos anos en 

Galicia? 

6. Considera adecuada a consellería a dotación de persoas profesionais 

de psicoloxía clínica na rede Sergas, tanto na atención especializada, 

como nos centros de Atención Primaria? 

7. Considera adecuada  a consellería  a dotación de persoas profesionais 

de psicoloxía na rede Sergas? E tanto nos hospitais, como nos  

centros de Atención Primaria? 

8. Cal é a labor dos psicólogos/as clínicos/as nos dispositivos 

asistenciais de saúde mental?A mesma en todas as areas? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Carmen Gallego Calvar 

   María Quintas Alvarez 

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 02/06/2015 16:24:32 

 
Carmen Gallego Calvar na data 02/06/2015 16:24:38 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 02/06/2015 16:24:43 
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5.2 42921(09/INT-001630)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as peaxes das autoestradas de titularidade estatal en

Galicia

Publicación da iniciativa, 542, 28.10.2015
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

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

presenta a seguinte Interpelación, relativa á demanda de rebaixa das peaxes das 

autoestradas. 

 

As autoestradas do estado na Galiza manteñen unha peaxes absolutamente 

abusivas. A AP-9 e AP-53 son un símbolo do agravio  co gobernan desde Madrid. Unha 

mostra de como alonxar os centros de decisión vai en contra dos nosos intereses ee 

como se lle aplica ao noso país unha política que claramente encaixa nas receitas e roles 

coloniais. Demostrase  como as privatizacións das autoestradas foi un gran timo á 

sociedade, unha estafa que vai en contra do interese xeral. Ademais, durante os anos da 

crise o Ministerio permitiu incrementos abusivos das peaxes, que converten estas vías 

en artigos de luxo. Unha situación especialmente grave no caso da AP-9 na que non hai 

vía libre de peaxe alternativa.  

A AP-9 e AP-53 presentan un dos prezos máis elevados do estado, unhas 

concesións que abranguen os máximos legalmente permitidos e prestan un peor servizo. 

De feito entre as queixas máis frecuentes está a ausencia de cobradores manuais, 

especialmente en quendas de noite, deixando so os automáticos, co que isto supón 

tamén de redución de empregos. A isto hai que sumar a falta ou deterioro da 

iluminación en moitos tramos da AP-9 e baixa calidade dos últimos tramos asfaltados 

que en momentos de choiva conforman grandes balsas.  

A isto súmase os abusos que se producen cando se concentra unha maior 

afluencia de vehículos, con miles de persoas usuarias atrapadas nas peaxes sen que 

realmente se sancione á empresa ou se modifiquen as condicións desta concesión.  
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Polo dito formúlase a seguinte Interpelación: 

1. Que opinión lle merece á Xunta de Galiza as elevadas peaxes das 

autoestradas AP-9 e AP-53? 

2. Ten previsto o Goberno Galego algunha actuación para acadar 

unha rebaixa significativa das peaxes das autoestradas dependentes do estado 

(AP-9 e AP-53)? 

3. Que opinión lle merece a perda de emprego nestas autoestradas? 

4. Que lle actuacións ten levado adiante a Xunta ante o ridículo 

impacto que tivo na Galiza o plan experimental para desviar tráfico pesado  á 

AP-9? 

5. Como valora a Xunta de Galiza a calidade dos servizos que se 

prestan por parte da concesionaria da AP-9? 

6. Ten constancia a Xunta de Galiza se a concesionaria da AP-9 ou 

AP-53 tivo algunha sanción -por parte do Ministerio de Fomento- nos  últimos 

oito anos a causa de deficiencias na prestación do servizo? 

 

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Ana Belén Pontón Mondelo na data 19/10/2015 14:14:54 
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5.3 43354(09/INT-001656)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva

Sobre a política prevista pola Consellería de Política Social

en materia de persoal e de calidade asistencial dos servizos

sociais públicos

Publicación da iniciativa, 550, 11.11.2015
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

As deputadas Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández, membros do grupo  

parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do recollido no artigo 147 

do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte interpelación, relativa á situación de 

sobreexplotación das traballadoras de benestar e ao deterioro dos servizos sociais 

públicos que presta a consellaría de política social. 

 

Os recortes dos gobernos do PP son a causa da sobreexplotación das traballadoras e 

traballadores  dos centros dependentes de benestar e do deterioro dos servizos públicos que 

se prestan nas residencias de maiores, nos centros de menores, ou nos centros de atención ás 

persoas con diversidade funcional, por non falar das escolas infantís e dos centros 

sociocomunitarios. Esa secuencia de recortes a paga a saúde laboral do persoal e a atención 

das persoas usuarias dos centros dependentes da consellaría de política social. 

Unhas carteleiras imposibles que impiden ás persoas traballadoras conciliar a vida laboral e 

familiar, a causa de quendas onde se traballan sete días consecutivos e dous domingos 

seguidos, traballando 14 festivos anuais. Carteleiras que acumulan tres sentenzas xudiciais 

consecutivas en contra nos anos 2013, 2014 e agora no 2015. A consellaría sostivo ate o de 

agora unha guerra aberta contra o persoal, contra as sentenzas xudiciais e contra as persoas 

usuarias. 

Unha sobrecarga de traballo derivada de que a consellaría non cubre as baixas médicas, as 

ausencias xustificadas ou as vacacións do persoal. Os recortes se pagan coa extenuación e as 

enfermidades profesionais das traballadoras. 

Unha atención que se resinte non só da falla de persoas senón tamén dos recortes económicos 

que provocan a escaseza de novo material e a progresiva obsolescencia dos equipos 

envellecidos. Unha atención que lesiona os dereitos das persoas usuarias con limitacións nos 

cueiros, nas actividades de mantemento físico, nas actividades de lecer  e tempo libre. 

A adxudicación feita en setembro de diverso material para o equipamento de diversos centros 

da consellaría non deixa de provocar interrogantes toda vez que o adxudicado exclúe os 

guindastres de elevación e bipedestación; estes son elementos que se necesitan con urxencia 

para dar unha atención profesional e adecuada e para evitar sobreesforzos e doenzas no 

persoal dos centros. Guindastres que a consellería se comprometera a ter en funcionamento 

ao comezo do verán. 
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Unha degradación das instalacións que provoca por exemplo no Centro de Atención a Persoas 

con Discapacidades da Coruña,  CAPD de A Coruña, non haxa accesos adecuados para a 

circulación de vehículos e de persoas; agravándose a situación ante a necesidade dunha 

evacuación urxente do centro. Atopámonos diante dun continuo incumprimento das 

condicións de seguridade e accesibilidade nun centro desa natureza e características.  

Unha situación na que a consellaría mantén a lei de excepción que suprime a vixencia do artigo 

19  do convenio único do persoal laboral. 

En atención ao sinalado, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte interpelación: 

- Vai negociar a consellaría de política social as carteleiras para o 2016 rectificando a súa 

práctica  de impor quendas abusivas, estresantes e sen negociación como recolen as 

tres sentenzas xudiciais en contra sobre as carteleiras dos anos 2013, 2014 e 2015? 

- Vai cumprir a consellaría os seu compromiso de adquisición de novo material para os 

centros, en particular dos novos guindastres? 

- Como avalía a Xunta a perda de calidade asistencial derivada da falla de material, caso 

dos guindastres? 

- Comprométese a consellaría a cubrir todas as baixas médicas, as ausencias xustificadas 

e as vacacións para evitar a falla de persoal e a sobrecarga de traballo nos centros? 

- Que compromisos está disposto a adquirir a consellaría de política social para rematar 

coas limitacións no uso e emprego de material, e para garantir a recuperación do 

conxunto de actividades de rehabilitación, mantemento e lecer nos centros 

dependentes da Xunta? 

- Vai derrogar a Xunta a lei 1/2012 e en particular a suspensión que pesa sobre o artigo 

19 do V Convenio Colectivo Único do Persoal Laboral? 

- Que actuacións de urxencia compromete a consellaría para remediar o lamentable 

estado do CAPD da Coruña? 

 

En Compostela, a 4 de novembro do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Eva Solla Fernández 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Yolanda Díaz Pérez na data 04/11/2015 14:40:03 

 

Eva Solla Fernández na data 04/11/2015 14:40:10 
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6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
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6.1 44280(09/POPX-000158)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis

Sobre a estratexia económica do Goberno galego
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Luís Méndez Romeu, portavoz do Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e normas 

complementarias do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr. 

presidente da Xunta de Galicia. 

 

 Sr. presidente, ten o Goberno galego unha estratexia económica 

para o país? 

 

Pazo do Parlamento, 23 de novembro de 2015 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 23/11/2015 10:04:25 
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6.2 44332(09/POPX-000159)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre o balance da incidencia para Galicia da xestión do

Goberno central
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Á Mesa do Parlamento 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz do Grupo Parlamentar 

do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 

do Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015, 

formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

PREGUNTA AO PRESIDENTE: 

 

“Que balanzo fai do que representou o Goberno Rajoy para Galiza?” 

 

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2015 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 23/11/2015 17:03:57 
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6.3 44352(09/POPX-000160)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a xestión do Goberno galego en materia de sanidade
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Yolanda Díaz Pérez, Vicevoceira do grupo parlamentario da Alternativa Galega da 

Esquerda, Voceira aos efectos da formulación da pregunta ao Presidente, ao abeiro do 

artigo 155.5 do Regulamento da Cámara e das normas supletorias de 3 de febreiro do 

2015, presenta a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente da Xunta de Galicia, para 

a súa resposta oral no Pleno: 

 

-  Vai rectificar o presidente da Xunta os recortes, as privatizacións e a erosión, en 

xeral, da sanidade pública galega?  

 

En Compostela, a 23 de novembro do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 23/11/2015 17:49:49 
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7.1 44285(09/PUP-000227)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e Fernández Fernández, Raúl

Sobre a incidencia para os habitantes do medio rural das

novas exencións nos tributos competencia da Xunta de Galicia

anunciadas para o ano 2016
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Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento  
 

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta urxente para a súa resposta oral 

en Pleno. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén dada pola confusión a que está dando lugar entre os 

habitantes do medio rural. 
 

No pasado Debate sobre o Estado da Autonomía o presidente da Xunta de 

Galicia no seu discurso anunciou: ”o compromiso de concretar nos 

orzamentos do próximo ano 2016 un programa de impostos cero no rural de 

todos aqueles tributos que son competencia da Xunta de Galicia. Así ás que 

xa estaban en vigor, engádense que: 

 

 Ningunha transmisión de fincas en solo rústico pagará imposto de 

transmisións patrimoniais. 

 

 Tamén deixará de tributar a transmisión ou ampliación de explotacións 

agrarias. 

 

 E as agrupacións de fincas rústicas tampouco pagarán o imposto de 

actos xurídicos documentados”. 

 

En base os datos dos últimos cinco anos podemos facer unha aproximación 

dos posibles beneficiarios de esta medida que se vai a articular, segundo se 

desprende do discurso do presidente, a partires do ano 2016. 

 

Polo exposto anteriormente, os deputados que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

En que medida considera o Goberno galego  que vai afectar estas novas 

exencións aos habitantes do medio rural? 

 

Pazo do Parlamento, 23 de novembro de 2015 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 23/11/2015 11:07:35 

 
Raúl Fernández Fernández na data 23/11/2015 11:07:43 

 
José Ramón Val Alonso na data 23/11/2015 11:07:49 
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7.2 43249(09/POP-003983)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Freire Abeijón, José Santiago e 8 máis

Sobre os trámites que se van levar a cabo a partir da

publicación no "Diario Oficial de Galicia" da licitación do

Plan de saneamento da ría de Pontevedra

Publicación da iniciativa, 550, 11.11.2015
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A Mesa do Parlamento 

Santiago Freire Abeijón, Jacobo Moreira Ferro, Jaime Castiñeira Broz, Jesús 

Goldar Güimil, Alejandro Gómez Alonso, Antonio Mouriño Villar, Enrique Novoa 

López, Francisco Santos Regueiro e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 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. 

 

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio vén de publicar no Diario 
Oficial de Galicia a licitación do plan de saneamento da ría de Pontevedra, en cuxa 
elaboración se investirán 1,5 millóns de euros. Segundo afirma o Goberno galego, este 
documento recollerá e planificará as as actuacións necesarias para mellorar o 
funcionamento dos sistemas e a calidade das augas da ría de Pontevedra.  

O obxectivo deste plan será, segundo se avanzou nos últimos días, trazar a folla de 
ruta que determinará os pasos a dar polas distintas administracións para optimizar o 
funcionamento do sistema de saneamento dos concellos que verten á ría de 
Pontevedra e mellorar así o estado desta ría. 

Tendo en conta a importancia desta medida, os deputados asinantes,  formulamos a 
seguinte pregunta en Pleno: 

 

Cales son os pasos que se darán a partir da publicación da licitación do DOG para o 
desenvolvemento deste plan? 

 

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2015 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Santiago Freire Abeijón na data 30/10/2015 12:49:31 

 

106



 

 

Jacobo Moreira Ferro na data 30/10/2015 12:50:05 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 30/10/2015 12:50:13 

 
Jesus Goldar Guimil na data 30/10/2015 12:50:32 

 
Alejandro Gómez Alonso na data 30/10/2015 12:50:45 

 
Antonio Mouriño Villar na data 30/10/2015 12:51:00 

 
Enrique Novoa López na data 30/10/2015 12:51:09 

 
Jose Francisco Santos Regueiro na data 30/10/2015 12:51:19 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 30/10/2015 12:51:29 
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7.3 43263(09/POP-003985)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a solicitude de prórroga da concesión da factoría de

ENCE na ría de Pontevedra

Publicación da iniciativa, 550, 11.11.2015
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores e Ana Belén Pontón Mondelo, deputadas 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 concesión de prorroga a factoria ENCE na ría de Pontevedra. 

 

O artigo 2 da Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sostible do litoral e de 

modificación da Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas, (BOE 30/05/2013 en vigor dende 

31/05/2013) desenvolto pola disposición transitoria segunda do Real decreto 876/2014, de 

10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral de costas, introduce a alarmante 

posibilidade de prórroga das concesións industriais outorgadas ao abeiro da normativa 

anterior, como a do complexo contaminante de ENCE en Lourizán, con consecuencias 

altamente perniciosas para a ría de Pontevedra e o medio ambiente en xeral, o que unido á 

posibilidade de transmitir títulos intervivos e ao réxime de obras de consolidación e 

mellora que agora se admiten, configura un réxime xurídico equiparable a un título de 

propiedade con palmaria vulneración do carácter demanial imprescritíbel e inalienábel 

estabelecido para a zona marítimo-terrestre 

Para a concesión da prórroga precísase previo informe do órgano ambiental da 

Xunta de Galiza que determinará os efectos que la ocupación ten para o medio ambiente 

(o complexo xa foi condenado por delito ecolóxico) e incluirá, nos casos que proceda, as 

condicións que deba prever a concesión para garantir unha adecuada protección do 

medio ambiente. Este informe que cómpre sexa emitido no prazo de 3 meses terá 

carácter determinante e obriga en caso de que a Administración Xeral do Estado se 

afaste do seu contido deberá motivar as razóns de interese xeral polas que o fai 
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Segundo a propia exposición de motivos da Lei  “Este es un ejemplo donde la 

seguridad jurídica que supone la continuidad de la ocupación se conjuga con la 

protección del litoral que podrá conllevar la expulsión efectiva de todas aquellas 

concesiones que no sean ambientalmente sostenibles”, polo que confiamos en que o 

órgano ambiental aplique as propias previsións das DOT e POL, non lle queda outra. 

 

Polas razóns expostas formulamos a seguinte pregunta para a súa contestación 

oral en pleno: 

Emitiu o órgano ambiental da Xunta de Galiza informe determinante no 

procedemento de solicitude de prórroga da concesión de ENCE, en Lourizán? 

 

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 31/10/2015 10:12:02 
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Ana Belén Pontón Mondelo na data 31/10/2015 10:12:08 
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7.4 39419(09/POP-003589)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Tellado Filgueira, Miguel Angel e 7 máis

Sobre a avaliación da Xunta de Galicia das oportunidades de

futuro que o establecemento do "hub" gasístico pode supoñer

para a economía da comarca de Ferrolterra

Publicación da iniciativa, 504, 10.08.2015
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A Mesa do Parlamento 

 

Miguel Tellado Filgueira, Pedro Arias Veira, Moisés Blanco 
Paradelo, Hipólito Fariñas Sobrino, Berta Pérez Hernández, 
Cristina Romero Fernández, Francisco Santos Regueiro e 
Gonzalo Trenor López, deputados e deputadas do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte pregunta para  a súa resposta oral en 
Pleno. 
 
A Xunta de Galicia, a través da consellería de Economía e industria 
ten reiterado o seu compromiso de impulsar a constitución dun HUB 
de Gas Natural Licuado na ría de Ferrol. Un proxecto no que se 
involucran firmas como a Planta Regasificadora de Reganosa, en 
Mugardos, a  Universidade de Santiago de Compostela, a 
Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Navantia e a propia 
Xunta de Galicia. Trátase dun proxecto apoiado pola Unión 
Europea, que permitirá subministrar combustible ós buques 
impulsados por gas y que abrirá novas oportunidades para os 
estaleiros da ría de Ferrol. 
 
Entre as sinerxías deste proxecto compre salientar as 
oportunidades que abre para a comarca de Ferrol e para o conxunto 
de Galicia, especialmente para os estaleiros de Navantia, pola súa 
capacidade de reparación de buques gaseiros. 
 
Nunha intervención pública, o Conselleiro de Economía e Industria, 
Francisco Conde salientou que dentro da Estratexia de 
Especialización Intelixente (RiS3) se impulsará a innovación na 
construción e reparación de embarcacións que usen GNL como 
combustible, colocando os estaleiros da ría de Ferrol á vangarda 
esta nova actividade. 
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Con este proxecto, promovido dende a administración autonómica, 
preténdese facer de Ferrol o centro de distribución enerxética do 
noroeste peninsular, permitindo subministrar GNL como 
combustible a barcos impulsados por gas, aproveitando a 
singularidade da ría de Ferrol e a existencia no seu interior da 
planta regasificadora. O proxecto do Hub gasístico da ría de  Ferrol  
está integrado na iniciativa europea TEN-T, que busca promover   a 
innovación e as novas tecnoloxías para as infraestruturas do 
transporte que contribúan á  descarbonización do transporte.  
 
O proxecto vai beneficiar tamén o porto de Ferrol, que verá 
multiplicado os seus tráficos, tendo en conta que se atopa nunha 
ubicación xeoestratéxica, no corredor de Fisterra, por onde pasan 
55.000 buques ao ano, convertíndose nun dos poucos portos de 
reabastecemento hacia a ruta da Europa do Norte. 
 
En relación con este asunto, os deputados asinantes, formulan as 
seguinte pregunta en Pleno:  
 
Cómo avalía a Xunta de Galicia as oportunidades de futuro que o 
establecemento do hub gasístico pode supoñer para a economía da 
comarca de Ferrolterra? 
 
 
 

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2015 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2015 11:32:55 

 
Pedro Manuel Arias Veira na data 30/07/2015 11:33:09 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 30/07/2015 11:33:17 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 30/07/2015 11:33:25 
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Berta Pérez Hernández na data 30/07/2015 11:33:32 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/07/2015 11:33:44 

 
Jose Francisco Santos Regueiro na data 30/07/2015 11:33:52 

 
Gonzalo Trenor Lopez na data 30/07/2015 11:34:00 
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7.5 43054(09/POP-003959)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre as medidas concretas previstas polo Goberno galego para

evitar a perda de empregos nas empresas do grupo Tragsa en

Galicia

Publicación da iniciativa, 542, 28.10.2015
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Á Mesa do Parlamento 

Juan M. Fajardo Recouso, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar da 

Alternativa Galega de Esquerda (AGE), ao abeiro do disposto no artigo 155 

do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

O pasado 14 de outubro o Tribunal Supremo ven de anunciar a sentencia sobre 

o procedemento de despedimento colectivo iniciado polas empresas TRAGSA 

e TRAGSATEC, ambas dependentes do SEPI, que podería permitir a empresa 

o despedimento de máis de 1330 persoas no conxunto do Estado das que 117 

serían en Galicia. 

Na actual situación do emprego en Galicia, esta decisión sería absolutamente 

inaceptable, polo profundo impacto sobre a economía do país, ademais os 

datos económicos e produtivos do grupo, 2 anos despois do inicio do 

procedemento, demostran que a situación ten mudado en positivo sobre as 

estimacións de perdas e produción que fixera a empresa no inicio do 

expediente.  

Falamos de empresas públicas fundamentais para o desenvolvemento dos 

sectores básicos da economía galega, que pretende tomar unha decisión 

baseada na previsión de perdas en 64,3 millóns de euros no conxunto do 

estado para o período 2014-2019 cando ao mesmo tempo o grupo ven de facer 

reservas voluntarias de máis de 261 millóns de euros, polo que utilizando 

apenas o 28% das reservas podería cubrir a previsión de perdas. Dende AGE 

entendemos que a verdadeira problemática da empresa é a excesiva 

dependencia política que configura estruturas e cargos alleos as necesidades 

de produción pensados unicamente como elemento “vertebrador” do 

clientelismo político bipartidista que habitualmente rexe os destinos deste grupo 
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público. Un bo exemplo é a continuidade no abono de primas por obxectivos 

aos mandos directivos e intermedios durante estes supostos anos de 

dificultades económicas para o grupo, ou a "barra-libre" na disponibilidade de 

vehículos e carburantes para boa parte deste directivos (200 directivos do 

grupo  cobran  máis que o Presidente do Goberno, moitos deles por riba de 

180.000€) .  

Debemos considerar un factor fundamental nas decisións das administracións 

galegas ao respecto desta situación, que o grupo TRAGSA é 100% público, 

que traballa en exclusiva para a administración, ocupando a Xunta de Galicia a 

segunda posición  na cifra de negocio do conxunto do grupo, e ademais, 

copropietaria e accionista do mesmo, polo que a Xunta non pode ser allea as 

decisións inxustificadas en termos de redución de emprego que se están a 

plantexar. Se fose certa a afirmación do goberno do inicio da recuperación, 

terían aquí un bo elemento para afirmarse nesa liña, impedindo os 

despedimentos neste grupo e no conxunto da SEPI. Todo isto sen contar o 

negativo impacto que sobre os traballados encomendados pola Xunta de 

Galicia ao grupo tería esta decisión-  

 

Por todo o exposto, formulamos a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral 

en Pleno:  

Que medidas concretas ten previsto iniciar o Goberno galego para evitar esta 

nova sangría de empregos no grupo TRAGSA?  

Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2015. 

 

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Fajardo Recouso na data 22/10/2015 18:16:16 
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7.6 44337(09/PUP-000228)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as medidas adoptadas ou previstas pola Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para

garantirlle unha atención educativa domiciliaria de calidade

a todo o alumnado de ensino obrigatorio que non pode acudir

ás aulas por padeceren unha enfermidade de longa duración
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Á Mesa do Parlamento 

Cosme Pombo Rodríguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, polo trámite de 

urxencia. 

 

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA 

A política educativa da Consellería de Educación durante o goberno do Sr. 

Feijoo foi o recorte continuado de profesorado. Recortes que provocan, unha perda de 

calidade na atención educativa e tamén para o alumnado con ingresos de longa duración 

nos hospitais e para o alumnado que debe permanecer longos períodos no domicilio. 

A principios do pasado mes saltou á prensa a denuncia de Nieves Villar, unha 

nai de Muxía, que reclamaba unha atención educativa domiciliaria para o seu fillo 

Hadrián, enfermo de leucemia, e que por causa da enfermidade non podía acudir ás 

aulas xunto cos outros nenos e nenas.  

Esta nai reclama que a Consellería de Educación oferte unha atención educativa 

domiciliaria ao alumnado que non pode acudir ao centro de ensino. 

Nieves solicitou un encontro formal co Conselleiro de Educación para 

trasladarlle a situación que atinxe a Hadrián e ao alumnado que ten a desgraza de sufrir 

enfermidades crónicas. E para reclamar da consellería a atención educativa, de calidade, 

que este alumnado merece. 
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Tamén a Confederación de Anpas Galegas reclaman da Consellería o 

establecemento de protocolos de actuación que garantan o dereito á educación para o 

alumnado que máis o precisa. 

O Grupo Parlamentar do BNG comparte a preocupación de Nieves e das Anpas 

Galegas para que todo o alumnado que o precise, poida contar cunha atención educativa 

“Hospitalaria ou domiciliaria” de calidade. 

Desde o Grupo Parlamentar do BNG lamentamos que unha nai teña que 

reclamar por medio da prensa a atención educativa domiciliaria para o seu fillo enfermo 

de cancro. E defendemos o dereito a un ensino público, de calidade e gratuíto, para todo 

o alumnado, e tamén para o alumnado enfermo e por iso defendemos que a Consellería 

de Educación debe dar unha solución, urxente, á necesidade de atención educativa para 

este menor e debe establecer os protocolos necesarios para dar solución ao alumnado 

que se vexa obrigado a ter que recorrer a este tipo de educación. 

 

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego, a través do deputado asinante, formula a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia: 

Que medidas tomou e ten pensado poñer en marcha a Consellería de Educación 

para garantir unha atención educativa domiciliaria de calidade, tanto para Hadrián 

coma para todo o alumnado de ensino obrigatorio que non pode acudir ás aulas por 

mor de padecer unha enfermidade de longa duración? 

 

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2015 
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Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 23/11/2015 17:30:31 
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7.7 42563(09/POP-003914)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 4 máis

Sobre a opinión da Consellería de Sanidade respecto do

cumprimento por parte do Hospital Universitario Lucus

Augusti, de Lugo, dos criterios definidos pola Sociedade

Española de Cardioloxía para abrir unha unidade de

Hemodinámica 24 horas

Publicación da iniciativa, 534, 14.10.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Carmen Acuña do Campo, Juan Carlos 

González Santín, Carmen Gallego Calvar e María Quintas Alvarez, 

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 Sociedad Española de Cardiología acaba de facer públicos varios 

indicadores que definen a calidade das unidades asistenciais do corazón. 

Así manifesta a importancia de que os hospitais que atenden a unha 

poboación de 300.000 habitantes o máis conten con unha unidade de 

Hemodinámica que funcione as 24 horas xa que un dos elementos 

fundamentais para tratar un infarto de miocardio é poder acceder a unha 

anxioplastia primaria rapidamente, en todo caso non pode pasar máis de 

120 minutos. Da mesma maneira afirma que o número de intervencións que 

debe ter unha unidade de hemodinámica para funcionar axeitadamente debe 

ser de 100 ao ano. 

 

Estes -e outros- criterios que establecen os especialistas son cumpridos pola 

provincia de Lugo. Así conta con máis de 300.000 habitantes e tamén 

cumpriría e sobrepasaría o número mínimo de intervencións si o HULA 

tivera o servizo de Hemodinámica 24 horas, dado que foron 164 lucenses 

os que no ano pasado foron sometidos a unha anxioplastia, 64 no Hospital 

de Lugo e 100 en A Coruña que serían atendidos no HULA si houbesen 

sufrido o infarto en horas de apertura de hemodinámica. E aínda teríamos 

que engadir o número de enfermos aos que non se lles practicou porque 

chegaron o hospital demasiado tarde, un número alto xa que,  dadas as 

características poboacionais e xeográficas de Lugo, tan só 1 de cada 3 

pacientes chega a recibir o tratamento antes de 120 minutos. 

 

A Consellería de Sanidade sempre afirmou que non existían criterios 

científicos para poñer en marcha Hemodinámica 24 horas no HULA o cal 

non é certo dado os criterios da Sociedad Española de Cardiología.  O 

contrario,  todo indica que é absolutamente necesario este servizo na 

provincia e que non poñelo en marcha está provocando diferenzas na 

atención aos pacientes derivadas de seu lugar de residencia e, o que é mais 

grave, mortes que poderían evitarse. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o conselleiro de Sanidade que o HULA cumpre os criterios 

definidos pola Sociedad Española de Cardiología para abrir unha unidade 

de Hemodinámica 24 horas? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de outubro de 2015 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Carmen Acuña do Campo 

   Juan Carlos González Santín 

   Carmen Gallego Calvar 

   María Quintas Alvarez 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 08/10/2015 17:39:26 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 08/10/2015 17:39:30 

 
Juan Carlos González Santín na data 08/10/2015 17:39:32 

 
Carmen Gallego Calvar na data 08/10/2015 17:39:40 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 08/10/2015 17:39:45 
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7.8 43839(09/POP-004024)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Trenor López, Gonzalo e 8 máis

Sobre a situación na que se atopa a cesión por parte do

Concello da Coruña do espazo para a construción do centro de

saúde no mercado de Santa Lucía

Publicación da iniciativa, 555, 18.11.2015
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Á Mesa do Parlamento 
  
 
 
Gonzalo Trénor López, Miguel Ángel Santalices Vieira,  Marta Rodríguez Arias, 
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Rosa Oubiña Solla,  Aurelio Alfonso Núñez 
Centeno, Jaime Íñiguez Martínez, Javier Dorado Soto e Miguel Ángel Tellado 
Filgueira, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, 
formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 
 
 
 
O centro de saúde no mercado de Santa Lucía é unha necesidade no barrio coruñés 
da Falperra, por iso o anterior goberno municipal do Partido Popular iniciou os 
trámites para satisfacer esta demanda e dar uso a un edificio que se atopa en mal 
estado de conservación. 
 
O goberno municipal de esquerdas ten feito declaracións asegurando que a cesión 
dos espazos é unha realidade co que xa se podería iniciar o proxecto construtivo e 
presupostar a obra. Sen embargo, pola información da que dispoñemos, cremos que 
non é así. 
  
Neste sentido, os deputados asinantes formulan a seguinte cuestión: 
 
  
Podería a Consellería de Sanidade clarexar cal é a situación real a día de hoxe? 
 
 
 
 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2015 
  

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Gonzalo Trenor Lopez na data 12/11/2015 14:01:25 
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Miguel Ángel Santalices Vieira na data 12/11/2015 14:01:35 

 
Marta Rodríguez Arias na data 12/11/2015 14:01:40 

 
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 12/11/2015 14:01:59 

 
Rosa Oubiña Solla na data 12/11/2015 14:02:05 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 12/11/2015 14:02:10 

 
Jaime Iñíguez Martínez na data 12/11/2015 14:02:17 

 
Javier Dorado Soto na data 12/11/2015 14:02:22 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 12/11/2015 14:02:33 
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7.9 43871(09/POP-004025)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para a

inclusión da vacina do Meningococo B no calendario de

vacinación

Publicación da iniciativa, 555, 18.11.2015
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada 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 normalizar o subministro da vacina do Meningococo B e a súa inclusión no 

calendario de vacinas. 

 

A meninxite B é unha patoloxía grave que afecta fundamentalmente a nen@s, 

causa actualmente 7 de cada 10  casos de meninxite, e preocupa e alarma á sociedade, 

xa que a mesma pode deixar graves secuelas ás persoas que a padezan e incluso a morte.  

Galiza é unhas das zonas de maior prevalencia do Estado español, e 

desgraciadamente hai que lamentar a morte de 2 nen@s nun espazo corto de tempo. 

En 2013 a Axencia Europea do Medicamento aprobou unha vacina fronte ao 

Meningococo B (Bexsero), que ofrece unha cobertura moi próxima ao 70%. En un 

principio o ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, autorizou  o seu uso só 

nos servizos de Farmacia dos centros hospitalarios e a administración aos grupos de 

risco. 

A non inclusión no calendarios vacinal e non dispensación nas boticas, tivo 

como consecuencia que pais e nais se lanzara a adquirila a través de internet ou a facer 

unha auténtica peregrinaxe a países como Portugal para adquirila, con todos os riscos 

que isto conleva. 

Froito da presión social e institucional, a partir do 1 de outubro a vacina do 

Meningococo B pode adquirirse nas boticas de Galiza. Esta decisión, sendo un avance, 

xa que non dá resposta á demanda de que se inclúa no calendario de vacinación, está a 
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crear un grave malestar e descontento, e unha situación de discriminación e 

desigualdade, xa que o seu elevado custe,106 euros por dose, fai que só as persoas con 

capacidade económica lla poidan subministrar @s seus nen@s. 

A maiores estase producindo unha situación de desabastecemento nas boticas, o 

que ten como consecuencia longas listas de espera para poder adquirila, e,segundo 

denuncias de profesionais de farmacia, moitas irregularidades no seu subministro. 

 

Por as razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Vai realizar o Goberno galego algunha actuación para a inclusión da vacina do 

Meningococo B no calendario de vacinación? 

 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 12/11/2015 17:04:21 
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7.10 44350(09/PUP-000229)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Beiras Torrado, Xosé Manuel e 6 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do rescate da

concesión do Centro Ocupacional Souto de Leixa de Ferrol,

para a súa a xestión pública directa
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado, Yolanda Díaz Pérez, Xabier Ron Fernández, Antón 

Sánchez García, Eva Solla Fernández,  Juan Manuel Fajardo Recouso e Ramón Vázquez 

Díaz,  integrantes do Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda, ao abeiro 

do recollido no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral no Pleno, con carácter urxente, relativa ao centro 

ocupacional Souto de Leixa.  

 

Xustificación da urxencia 

 

Foi unha situación permanente a das queixas das persoas usuarias e das súas familias 

provocadas pola mala xestión privatizada do centro ocupacional Souto de Leixa. A 

degradación das condicións do servio público só se viu contrarrestada  pola magnífica 

labor prfesional de atención das 55 persoas de plantilla, que tiveron que suplir tanto as 

deficiencias da xestión privatizada canto  do desleixo da  Xunta de Galicia. 

As evidentes insuficiencias da ráteo de plantilla para atender ás persoas dependentes; 

os repagos no transporte; o bloqueo para poder utilizar nestes anos o vaso 

terapéutico; os problemas de accesibilidades sufridos, etc., amosan  a ineficacia da 

xestión privatizada e a conveniencia de recuperar a xestión pública directa do centro 

tanto para atender nas mellores condicións materiais e humanas este servizo público. 

Xa que logo, o grupo parlamentario da AGE presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral no Pleno, con carácter urxente: 

 

- Vai rescatar baixo a modalidade de xestión pública directa o centro ocupacional 

Souto de leixa para garantir o mellor servizo público para as persoas residentes 

e usuarias do centro? 
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En Compostela, a 23 de novembro do 2015. 

 

 

Asdo. Xosé Manuel Beiras Torrado 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Antón Sánchez García 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Asdo. Juan Manuel Fajardo Recouso 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 23/11/2015 17:50:15 

 

Anton Sánchez García na data 23/11/2015 17:50:24 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 23/11/2015 17:50:29 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 23/11/2015 17:50:34 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 23/11/2015 17:50:37 

 

Eva Solla Fernández na data 23/11/2015 17:50:40 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 23/11/2015 17:50:43 
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