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ı 24960 (10/PRE-007771)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos ás obras de saneamento e abastecemento financiadas pola Xunta de Ga-
licia desde o ano 2009 ao 2017 no concello de Lugo, así como a achega de calquera outra adminis-
tración para esas obras 82066

ı 24963 (10/PRE-007772)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o nomeamento da ex-conselleira de Sanidade como directora xerente da empresa pública
Galaria, encargada de xestionar a alta tecnoloxía do Sergas 82067

ı 24984 (10/PRE-007773)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de 16.700 empregos en Galicia no cuarto trimestre de 2017 82070

ı 24985 (10/PRE-007774)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do incumprimento das estimacións do Goberno galego en materia de xeración de
emprego reflectidas no cadro macroeconómico do Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 82072

ı 24986 (10/PRE-007775)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas no
nivel de destrución de emprego en valores absolutos no cuarto trimestre de 2017 82074

ı 24987 (10/PRE-007776)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda en Galicia, no cuarto trimestre de 2017, dun de cada tres empregos per-
didos no conxunto do Estado 82076
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ı 24988 (10/PRE-007777)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de 5.000 empregos no sector primario en Galicia no cuarto trimestre de
2017 82078

ı 24989 (10/PRE-007778)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda do 6 % do emprego no sector primario en Galicia no cuarto trimestre de
2017 82080

ı 24990 (10/PRE-007779)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de máis de dous mil empregos industriais en Galicia no cuarto trimestre
de 2017 82082

ı 24992 (10/PRE-007780)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de dous mil douscentos empregos industriais en Galicia, no cuarto
trimestre de 2017, mentres que no conxunto do Estado aumentou o emprego industrial en 40.600
persoas 82084

ı 24993 (10/PRE-007781)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución do emprego industrial no cuarto trimestre de 2017 82086

ı 24995 (10/PRE-007782)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas no
referido á evolución do emprego no sector primario de todo o Estado no cuarto trimestre de 2017

82088
ı 24996 (10/PRE-007783)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda en Galicia duns oito mil empregos autónomos no cuarto trimestre de
2017 82090

ı 24997 (10/PRE-007784)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
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Sobre as razóns da perda en Galicia dun 4 % do emprego autónomo no cuarto trimestre de 2017
82092

ı 24998 (10/PRE-007785)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de destrución que presenta o emprego autónomo en Galicia no cuarto tri-
mestre de 2017 en relación coa media do Estado 82094

ı 24999 (10/PRE-007786)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de máis de doce mil empregos asalariados no sector privado en Ga-
licia no cuarto trimestre de 2017 82096

ı 25002 (10/PRE-007787)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de 12.000 empregos asalariados no sector privado en Galicia, no
cuarto trimestre de 2017, mentres que no conxunto do Estado aumentou o número de persoas
asalariadas 82098

ı 25004 (10/PRE-007788)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada da taxa de emprego das persoas menores de 25 anos en case 4 puntos
en Galicia no cuarto trimestre de 2017 82100

ı 25005 (10/PRE-007789)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución da taxa de emprego, no cuarto trimestre de 2017 82102

ı 25006 (10/PRE-007790)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da evolución que presenta a taxa de ocupación das persoas novas en Galicia, en
relación coa media do Estado, no cuarto trimestre de 2017 82104

ı 25007 (10/PRE-007791)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de 20.000 empregos no sector privado en Galicia no cuarto trimestre de 2017

82106
ı 25008 (10/PRE-007792)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución do 2,2 % de todo o emprego existente en Galicia no cuarto trimestre
de 2017 82108

ı 25009 (10/PRE-007793)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución do emprego no sector privado, no cuarto trimestre de 2017 82110

ı 25010 (10/PRE-007794)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de destrución que presenta o emprego no sector privado en Galicia, no
cuarto trimestre de 2017, en relación coa media do Estado 82112

ı 25011 (10/PRE-007795)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de máis de seis mil empregos ocupados por persoas de entre 20 e 24
anos en Galicia no cuarto trimestre de 2017 82114

ı 25012 (10/PRE-007796)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución do emprego entre as persoas de 20 a 24 anos, no cuarto trimestre de 2017

82116
ı 25013 (10/PRE-007797)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda do 18 % de todo o emprego ocupado por persoas novas de entre 20 e 24
anos en Galicia no cuarto trimestre de 2017 82118

ı 25014 (10/PRE-007798)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel que presenta a taxa de destrución de emprego xuvenil en Galicia no cuarto
trimestre de 2017 en relación coa media do Estado 82120

ı 25015 (10/PRE-007799)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada en catro mil persoas do emprego feminino en Galicia no cuarto trimes-
tre de 2017, mentres que no conxunto do Estado medra en máis de trinta mil mulleres ocupadas

82122
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ı 25016 (10/PRE-007800)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada en catro mil persoas do emprego feminino en Galicia no cuarto trimes-
tre de 2017, mentres que no conxunto do Estado medra en máis de trinta mil mulleres ocupadas

82124
ı 25054 (10/PRE-007801)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre os datos referidos ás obras previstas polo Goberno galego nas comunidades de propietarios
de vivendas de promoción pública das Felgosas e Vila da Igrexa, no concello de Cerdido, así como
a incidencia que van ter nos problemas manifestados polos veciños 82126

ı 25057 (10/PRE-007802)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o estado de cumprimento polo Goberno galego do acordo parlamentario referido ao desen-
volvemento dunha serie de accións encamiñadas a evitar a actuación das mafias que trafican cos
pisos baleiros 82128

ı 25062 (10/PRE-007803)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos ás granxas que teñen como actividade principal ou secundaria o gando
ovino e cabrún con actividade desde o ano 2012 e existentes na actualidade en Galicia, así como o
volume de produción declarado, a súa facturación e o prezo de venda nos últimos doce meses

82130
ı 25071 (10/PRE-007804)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da inclusión, no
Código técnico de edificación, de medidas de prevención e protección fronte á contaminación por
radon, así como as actuacións que vai levar a cabo para evitala ou reducila nas vivendas, nos centros
de traballo e nos edificios públicos dependentes da Administración autonómica 82132

ı 25074 (10/PRE-007805)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a licitación do proxecto de dragaxe da canle de
acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez e as súas intencións respecto da súa modificación para
atender as demandas do sector pesqueiro e marisqueiro referidas ao depósito dos sedimentos,
así como a existencia dalgunha partida orzamentaria para o inicio das obras no ano 2018 82137

ı 24991 (10/PRE-007806)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
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Sobre as razóns da perda de nove mil empregos no sector dos servizos en Galicia no cuarto trimes-
tre de 2017 82141

ı 24994 (10/PRE-007807)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de destrución que presenta o emprego no sector primario en Galicia no
cuarto trimestre de 2017 en relación co conxunto do Estado 82143

ı 25000 (10/PRE-007808)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á perda de emprego asalariado no sector privado, no cuarto trimestre de 2017 82145

ı 25134 (10/PRE-007809)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución do emprego feminino no cuarto trimestre de 2017 82147

ı 25136 (10/PRE-007811)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada do número de mulleres que traballan a tempo completo en Galicia en
7.200 persoas, mentres que aumenta en case 4.000 o número das ocupadas a tempo parcial, no
cuarto trimestre de 2017 82149

ı 25137 (10/PRE-007812)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do aumento do número de mulleres que traballan a tempo parcial en Galicia en
3.300 persoas, mentres que baixa en 4.000 o número de homes que o fai a tempo parcial, no cuarto
trimestre de 2017 82151

ı 25138 (10/PRE-007813)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de destrución que presenta o emprego feminino a tempo completo en
Galicia no cuarto trimestre de 2017, en relación coa media do Estado 82153

ı 25139 (10/PRE-007814)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido ao nivel de destrución do emprego feminino a tempo completo, no cuarto trimestre de
2017 82155
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ı 25140 (10/PRE-007815)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido ao nivel de destrución do emprego de mulleres que traballan por conta propia, no cuarto
trimestre de 2017 82157

ı 25141 (10/PRE-007816)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de destrución que presenta o emprego feminino por conta propia en Ga-
licia no cuarto trimestre de 2017, en relación coa media do Estado 82159

ı 25142 (10/PRE-007817)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de 2.800 empregos asalariados femininos no sector privado en Ga-
licia, mentres que medran no conxunto do Estado, no cuarto trimestre de 2017 82161

ı 25143 (10/PRE-007818)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución do emprego asalariado feminino no sector privado, no cuarto trimestre de
2017 82163

ı 25144 (10/PRE-007819)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da diminución da poboación activa galega en máis de 16.000 persoas, no cuarto
trimestre de 2017 82165

ı 25145 (10/PRE-007820)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á perda de poboación activa no cuarto trimestre de 2017 82167

ı 25146 (10/PRE-007821)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de baixada que presenta a poboación activa en Galicia no cuarto trimestre
de 2017, en relación coa media do Estado 82169

ı 25147 (10/PRE-007822)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada da poboación activa en Galicia en 16.300 persoas no cuarto trimestre
de 2017, mentres que no conxunto do Estado diminúe en 15.900 82171

ı 25148 (10/PRE-007823)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada da poboación activa feminina en máis de 9.000 mulleres en Galicia no
cuarto trimestre de 2017, mentres que no conxunto do Estado se incrementa en máis de 55.000
mulleres 82173

ı 25149 (10/PRE-007824)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución da poboación activa feminina no cuarto trimestre de 2017 82175

ı 25150 (10/PRE-007825)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de baixada que presenta a poboación activa entre as persoas de 25 a 34
anos en Galicia no cuarto trimestre de 2017, en relación coa media do Estado 82177

ı 25151 (10/PRE-007826)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no re-
ferido á evolución da poboación activa entre as persoas de 25 a 34 anos no cuarto trimestre de 2017

82179
ı 25152 (10/PRE-007827)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de retroceso que presenta a taxa de actividade en Galicia no cuarto tri-
mestre de 2017, en relación coa media do Estado 82181

ı 25153 (10/PRE-007828)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución da taxa de actividade no cuarto trimestre de 2017 82183

ı 25154 (10/PRE-007829)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do retroceso que presenta a taxa de actividade feminina en Galicia no cuarto tri-
mestre de 2017, en relación coa media do Estado 82185
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ı 25155 (10/PRE-007830)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución da taxa de actividade feminina do conxunto do Estado no cuarto trimestre de
2017 82187

ı 25156 (10/PRE-007831)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da peor evolución que presenta a taxa de actividade feminina en Galicia, en relación
coa taxa de actividade masculina, no cuarto trimestre de 2017 82189

ı 25157 (10/PRE-007832)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns existentes para que Galicia teña, no cuarto trimestre de 2017, o nivel máis baixo
de poboación activa dende o ano 2003 82191

ı 25158 (10/PRE-007833)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de poboación activa que se vén rexistrando en Galicia nos últimos catorce
anos, ata acadar un mínimo histórico no cuarto trimestre de 2017 82193

ı 25159 (10/PRE-007834)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do incremento do desemprego en Galicia en só 400 persoas no cuarto trimestre
de 2017, se nese mesmo período se destruíron 16.300 empregos 82195

ı 25161 (10/PRE-007836)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada do paro feminino en 5.000 persoas no cuarto trimestre de 2017, se
nese mesmo período se destruíron 4.000 empregos ocupados por mulleres 82197

ı 25167 (10/PRE-007837)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a situación actual do proxecto de construción dunha rotonda na intersección de acceso á
depuradora, no punto quilométrico 1+900 da estrada PO-404, que une Guillarei e Salvaterra de
Miño, o calendario de actuacións e a data prevista para a súa posta en servizo 82199

ı 25168 (10/PRE-007838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a situación actual do proxecto de construción dunha rotonda na intersección da estrada PO-
552, Tui-A Guarda, coa estrada PO-350, que comunica con Pexegueiro e Tebra, no concello de To-
miño, o calendario de actuacións e a data prevista para a súa posta en servizo 82200

ı 25176 (10/PRE-007839)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de ampliar o Servizo de Hemodinámica
do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense ás 24 horas do día e as previsións ao respecto

82201
ı 25180 (10/PRE-007840)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego referida á evolución dos datos da Enquisa de poboación activa
en Galicia correspondentes ao cuarto trimestre de 2017 e as medidas previstas para favorecer a crea-
ción de emprego estable e de calidade entre a mocidade, así como para mitigar a situación daquelas
familias nas que todos as persoas activas están en paro ou non teñen ningún perceptor de ingresos

82203
ı 25190 (10/PRE-007841)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do servizo ferroviario que se está a prestar entre
Ribadavia e Ourense, as demandas realizadas ao Goberno central nos últimos oito anos para a súa
mellora e, se é o caso, a resposta recibida 82205

ı 25221 (10/PRE-007842)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para reducir a fenda salarial existente en Galicia
entre mulleres e homes e as medidas de apoio económico e técnico que vai aplicar durante a actual
lexislatura para a posta en marcha voluntaria de plans de igualdade ou doutras medidas para súa
promoción, así como a súa valoración respecto do estado de implantación na Comunidade Autó-
noma da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia 82207

ı 25225 (10/PRE-007843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para desfacerse do seu 10 % de accionariado en Sogarisa na
súa actividade de explotación do Centro de Tratamento de Residuos Industriais de Galicia, o destino
que lle deu e a apertura dalgún expediente por presuntas irregularidades nos residuos nos días
posteriores á apertura da plica presentada para a adxudicación da xestión do centro, así como as
intencións da actual entidade xestora do complexo en materia de persoal 82212

ı 25235 (10/PRE-007845)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á inclusión do Observatorio dos Ríos de Galicia
no organigrama da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, así como os datos
referidos ao seu funcionamento, financiamento e actividade que vai levar a cabo 82215

ı 25241 (10/PRE-007846)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión e as actuacións levadas a cabo e as previstas pola Xunta de Galicia en relación coas
demandas do persoal de limpeza e mantemento da empresa Ferrovial que está a prestar servizos
no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, referidas á súa situación laboral 82218

ı 25279 (10/PRE-007847)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Vázquez Verao, Paula
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia respecto da vertedura e soterramento de refuga-
llos da construción que está a levar a cabo a empresa encargada do izado da capa de rodamento
da rúa do Conde de Monforte de Lemos nun predio rústico de Neiras, na zona de Reboredo, con
referencia catastral 14, nº de parcela 145, do concello de Sober 82220

ı 25281 (10/PRE-007848)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos á baixada da poboación en Galicia en máis de
14.000 persoas no ano 2017, en relación co ano 2016 82225

ı 25282 (10/PRE-007849)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao retroceso demográfico en Galicia no ano 2017
e o aumento da poboación no conxunto do Estado 82227

ı 25283 (10/PRE-007850)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao lugar que ocupa Galicia en relación co resto
das comunidades autónoma respecto da evolución demográfica do Estado no ano 2017 82229

ı 25284 (10/PRE-007851)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos á situación de Galicia no grupo de comunidades
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autónomas que padeceron regresión demográfica no ano 2017, fronte ao grupo de territorios máis
dinámicos, principalmente as illas, Madrid e o arco mediterráneo 82231

ı 25285 (10/PRE-007852)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da diminución da poboación activa en Galicia en 15.000 persoas no ano 2017

82233
ı 25286 (10/PRE-007853)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da diminución da poboación activa en Galicia o 1,2 % no ano 2017, mentres que
no conxunto do Estado medrou o 0,1 % 82235

ı 25287 (10/PRE-007854)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución da poboación activa no ano 2017 82237

ı 25288 (10/PRE-007855)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da diminución do número de mulleres activas en Galicia no ano 2017, mentres que
no conxunto do Estado aumenta 82239

ı 25289 (10/PRE-007856)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao nivel de perda de activos entre as persoas máis
novas en Galicia, en especial entre as que teñen entre 25 e 34 anos, no ano 2017 82241

ı 25290 (10/PRE-007857)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao aumento da poboación activa en Galicia no
ano 2017, nomeadamente entre as persoas de máis de 45 anos, e a súa incidencia no proceso de
avellentamento do mercado laboral galego 82243

ı 25291 (10/PRE-007858)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa correspon-
dentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao lugar que ocupa Galicia en relación co resto das co-
munidades autónomas no tocante ao descenso da poboación activa entre os 25 e 34 anos 82245
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ı 25292 (10/PRE-007859)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao nivel que presenta a taxa de actividade en Ga-
licia no ano 2017 e a súa comparanza co resto do Estado 82247

ı 25293 (10/PRE-007860)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017, referidos ao nivel que presenta a taxa de actividade en Ga-
licia no ano 2017, en relación coa media do Estado e as comunidades autónomas máis dinámicas

82249
ı 25294 (10/PRE-007861)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao descenso do 0,4 % da taxa de actividade en
Galicia no ano 2017, mentres que no resto do Estado diminuíu de media o 0,15 % 82251

ı 25295 (10/PRE-007862)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao nivel que presentan as taxas de actividade fe-
minina e masculina en Galicia no ano 2017, así como a diferenza existente entre elas 82253

ı 25296 (10/PRE-007863)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao nivel que presenta a taxa de actividade femi-
nina en Galicia no ano 2017, en relación co conxunto do Estado 82255

ı 25298 (10/PRE-007865)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos á baixada da taxa de actividade das persoas me-
nores de 25 anos no ano 2017 en Galicia, en relación coa media estatal, logo de se incrementar
máis dun punto no ano anterior 82257

ı 25299 (10/PRE-007866)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos á creación de só 6.100 empregos en Galicia no
ano 2017 82259

ı 25300 (10/PRE-007867)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos á desaceleración na creación de emprego en Ga-
licia no ano 2017, en relación cos aumentos producidos nos anos 2015 e 2016 82261

ı 25301 (10/PRE-007868)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao aumento do emprego en 6.000 persoas en Ga-
licia no ano 2017 e a destrución de 17.000 postos de traballo no último trimestre do ano, así como
o anticipo do balance para os seguintes trimestres 82263

ı 25302 (10/PRE-007869)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade de cumprir o compromiso de xerar
100.000 empregos na décima lexislatura, se no seu primeiro ano de goberno non conseguiu crear
máis de 6.000 82265

ı 25303 (10/PRE-007870)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do aumento do emprego nun 0,6 % en Galicia no ano 2017, fronte ao seu incre-
mento nun 2,6 % na media do Estado 82267

ı 25304 (10/PRE-007871)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel que presenta o aumento do emprego en Galicia no cuarto trimestre de
2017, en relación coas comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía e Canarias 82269

ı 25305 (10/PRE-007872)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido a evolución do emprego no ano 2017 82271

ı 25306 (10/PRE-007873)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns das diferenzas territoriais existentes na evolución do emprego no cuarto trimestre
de 2017 entre as comunidades autónomas do norte de Estado e as do arco mediterráneo e as illas

82273
ı 25307 (10/PRE-007874)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada do número de homes con emprego en Galicia no ano 2017 en 2.500
persoas, fronte ao seu incremento en 267.000 no conxunto do Estado 82275

ı 25310 (10/PRE-007877)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada do número de persoas con traballo en Galicia no ano 2017 na franxa
de idade comprendida entre os 25 a 44 anos, fronte ao seu aumento entre as persoas maiores de
45 anos 82277

ı 25323 (10/PRE-007878)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o protocolo que está a aplicar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
en situacións de alerta meteorolóxica por neve e xeadas para determinar o mantemento ou a sus-
pensión da actividade dos centros de ensino 82279

ı 25327 (10/PRE-007879)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da evolución que presenta o emprego das persoas
maiores de 45 anos entre o ano 2016 e o ano 2017 en Galicia 82282

ı 25328 (10/PRE-007880)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel que presenta a taxa de emprego en Galicia ao remate do ano 2017, en re-
lación coa media do Estado 82284

ı 25329 (10/PRE-007881)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación coa Comunidade Autónoma de Madrid, no
referido á taxa de emprego no cuarto trimestre de 2017 82286

ı 25331 (10/PRE-007883)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada nun 3,3 % do emprego autónomo en Galicia no ano 2017 82288
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ı 25332 (10/PRE-007884)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de destrución que presenta, no ano 2017 en Galicia, o emprego ocupado
por persoas cotizantes no réxime de autónomos, en relación coa media do Estado 82290

ı 25333 (10/PRE-007885)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do aumento do emprego asalariado nun 1,7 % en Galicia no ano 2017, fronte ao
seu incremento nun 3,5 % de media no Estado 82292

ı 25334 (10/PRE-007886)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de aumento que presenta o emprego asalariado no sector privado en Ga-
licia no ano 2017, en relación coa media do Estado 82294

ı 25335 (10/PRE-007887)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de emprego no sector privado en Galicia no ano 2017 82296

ı 25336 (10/PRE-007888)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de más de 4.000 empregos no sector privado en Galicia no ano 2017,
mentres que se crearon 402.000 empregos no conxunto do Estado 82298

ı 25337 (10/PRE-007889)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de aumento que presenta o emprego a tempo completo en Galicia no ano
2017, en relación coa media no conxunto do Estado 82300

ı 25338 (10/PRE-007890)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de aumento que presenta a taxa de emprego en Galicia no ano 2017, en
relación co conxunto do Estado 82302

ı 25339 (10/PRE-007891)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada en 22.100 do número de persoas desempregadas en Galicia no ano
2017, mentres que o número de persoas con emprego só se incrementou en 6.200 82304
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ı 25340 (10/PRE-007892)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa correspon-
dentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos á baixada do desemprego en Galicia, como conse-
cuencia de que as persoas en paro deixen de buscar traballo ou cando menos de facelo na
Comunidade Autónoma 82306
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1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite e publicación

- 24960 (10/PRE-007771)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos ás obras de saneamento e abastecemento financiadas pola Xunta de Ga-
licia desde o ano 2009 ao 2017 no concello de Lugo, así como a achega de calquera outra adminis-
tración para esas obras

- 24963 (10/PRE-007772)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o nomeamento da ex-conselleira de Sanidade como directora xerente da empresa pública
Galaria, encargada de xestionar a alta tecnoloxía do Sergas

- 24984 (10/PRE-007773)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de 16.700 empregos en Galicia no cuarto trimestre de 2017

- 24985 (10/PRE-007774)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do incumprimento das estimacións do Goberno galego en materia de xeración de
emprego reflectidas no cadro macroeconómico do Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

- 24986 (10/PRE-007775)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas no
nivel de destrución de emprego en valores absolutos no cuarto trimestre de 2017

- 24987 (10/PRE-007776)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda en Galicia, no cuarto trimestre de 2017, dun de cada tres empregos per-
didos no conxunto do Estado
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- 24988 (10/PRE-007777)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de 5.000 empregos no sector primario en Galicia no cuarto trimestre de
2017

- 24989 (10/PRE-007778)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda do 6 % do emprego no sector primario en Galicia no cuarto trimestre de
2017

- 24990 (10/PRE-007779)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de máis de dous mil empregos industriais en Galicia no cuarto trimestre
de 2017

- 24992 (10/PRE-007780)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de dous mil douscentos empregos industriais en Galicia, no cuarto
trimestre de 2017, mentres que no conxunto do Estado aumentou o emprego industrial en 40.600
persoas

- 24993 (10/PRE-007781)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución do emprego industrial no cuarto trimestre de 2017

- 24995 (10/PRE-007782)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas no
referido á evolución do emprego no sector primario de todo o Estado no cuarto trimestre de 2017

- 24996 (10/PRE-007783)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda en Galicia duns oito mil empregos autónomos no cuarto trimestre de 2017

- 24997 (10/PRE-007784)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda en Galicia dun 4 % do emprego autónomo no cuarto trimestre de 2017
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- 24998 (10/PRE-007785)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de destrución que presenta o emprego autónomo en Galicia no cuarto tri-
mestre de 2017 en relación coa media do Estado

- 24999 (10/PRE-007786)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de máis de doce mil empregos asalariados no sector privado en Ga-
licia no cuarto trimestre de 2017

- 25002 (10/PRE-007787)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de 12.000 empregos asalariados no sector privado en Galicia, no
cuarto trimestre de 2017, mentres que no conxunto do Estado aumentou o número de persoas
asalariadas

- 25004 (10/PRE-007788)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada da taxa de emprego das persoas menores de 25 anos en case 4 puntos
en Galicia no cuarto trimestre de 2017

- 25005 (10/PRE-007789)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución da taxa de emprego, no cuarto trimestre de 2017

- 25006 (10/PRE-007790)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da evolución que presenta a taxa de ocupación das persoas novas en Galicia, en
relación coa media do Estado, no cuarto trimestre de 2017

- 25007 (10/PRE-007791)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de 20.000 empregos no sector privado en Galicia no cuarto trimestre de
2017

- 25008 (10/PRE-007792)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
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Sobre as razóns da destrución do 2,2 % de todo o emprego existente en Galicia no cuarto trimestre
de 2017

- 25009 (10/PRE-007793)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución do emprego no sector privado, no cuarto trimestre de 2017

- 25010 (10/PRE-007794)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de destrución que presenta o emprego no sector privado en Galicia, no
cuarto trimestre de 2017, en relación coa media do Estado

- 25011 (10/PRE-007795)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de máis de seis mil empregos ocupados por persoas de entre 20 e 24
anos en Galicia no cuarto trimestre de 2017

- 25012 (10/PRE-007796)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución do emprego entre as persoas de 20 a 24 anos, no cuarto trimestre de 2017

- 25013 (10/PRE-007797)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda do 18 % de todo o emprego ocupado por persoas novas de entre 20 e 24
anos en Galicia no cuarto trimestre de 2017

- 25014 (10/PRE-007798)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel que presenta a taxa de destrución de emprego xuvenil en Galicia no cuarto
trimestre de 2017 en relación coa media do Estado

- 25015 (10/PRE-007799)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada en catro mil persoas do emprego feminino en Galicia no cuarto trimes-
tre de 2017, mentres que no conxunto do Estado medra en máis de trinta mil mulleres ocupadas

- 25016 (10/PRE-007800)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada en catro mil persoas do emprego feminino en Galicia no cuarto trimes-
tre de 2017, mentres que no conxunto do Estado medra en máis de trinta mil mulleres ocupadas

- 25054 (10/PRE-007801)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre os datos referidos ás obras previstas polo Goberno galego nas comunidades de propietarios
de vivendas de promoción pública das Felgosas e Vila da Igrexa, no concello de Cerdido, así como
a incidencia que van ter nos problemas manifestados polos veciños

- 25057 (10/PRE-007802)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o estado de cumprimento polo Goberno galego do acordo parlamentario referido ao desen-
volvemento dunha serie de accións encamiñadas a evitar a actuación das mafias que trafican cos
pisos baleiros

- 25062 (10/PRE-007803)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos ás granxas que teñen como actividade principal ou secundaria o gando
ovino e cabrún con actividade desde o ano 2012 e existentes na actualidade en Galicia, así como o
volume de produción declarado, a súa facturación e o prezo de venda nos últimos doce meses

- 25071 (10/PRE-007804)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da inclusión, no
Código técnico de edificación, de medidas de prevención e protección fronte á contaminación por
radon, así como as actuacións que vai levar a cabo para evitala ou reducila nas vivendas, nos centros
de traballo e nos edificios públicos dependentes da Administración autonómica

- 25074 (10/PRE-007805)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a licitación do proxecto de dragaxe da canle de
acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez e as súas intencións respecto da súa modificación para
atender as demandas do sector pesqueiro e marisqueiro referidas ao depósito dos sedimentos,
así como a existencia dalgunha partida orzamentaria para o inicio das obras no ano 2018

- 24991 (10/PRE-007806)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de nove mil empregos no sector dos servizos en Galicia no cuarto trimes-
tre de 2017
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- 24994 (10/PRE-007807)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de destrución que presenta o emprego no sector primario en Galicia no
cuarto trimestre de 2017 en relación co conxunto do Estado

- 25000 (10/PRE-007808)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á perda de emprego asalariado no sector privado, no cuarto trimestre de 2017

- 25134 (10/PRE-007809)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución do emprego feminino no cuarto trimestre de 2017

- 25136 (10/PRE-007811)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada do número de mulleres que traballan a tempo completo en Galicia en
7.200 persoas, mentres que aumenta en case 4.000 o número das ocupadas a tempo parcial, no
cuarto trimestre de 2017

- 25137 (10/PRE-007812)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do aumento do número de mulleres que traballan a tempo parcial en Galicia en
3.300 persoas, mentres que baixa en 4.000 o número de homes que o fai a tempo parcial, no cuarto
trimestre de 2017

- 25138 (10/PRE-007813)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de destrución que presenta o emprego feminino a tempo completo en
Galicia no cuarto trimestre de 2017, en relación coa media do Estado

- 25139 (10/PRE-007814)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido ao nivel de destrución do emprego feminino a tempo completo, no cuarto trimestre de 2017

- 25140 (10/PRE-007815)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido ao nivel de destrución do emprego de mulleres que traballan por conta propia, no cuarto
trimestre de 2017

- 25141 (10/PRE-007816)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de destrución que presenta o emprego feminino por conta propia en Ga-
licia no cuarto trimestre de 2017, en relación coa media do Estado

- 25142 (10/PRE-007817)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de 2.800 empregos asalariados femininos no sector privado en Ga-
licia, mentres que medran no conxunto do Estado, no cuarto trimestre de 2017

- 25143 (10/PRE-007818)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución do emprego asalariado feminino no sector privado, no cuarto trimestre de 2017

- 25144 (10/PRE-007819)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da diminución da poboación activa galega en máis de 16.000 persoas, no cuarto
trimestre de 2017

- 25145 (10/PRE-007820)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á perda de poboación activa no cuarto trimestre de 2017

- 25146 (10/PRE-007821)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de baixada que presenta a poboación activa en Galicia no cuarto trimestre
de 2017, en relación coa media do Estado

- 25147 (10/PRE-007822)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada da poboación activa en Galicia en 16.300 persoas no cuarto trimestre
de 2017, mentres que no conxunto do Estado diminúe en 15.900
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- 25148 (10/PRE-007823)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada da poboación activa feminina en máis de 9.000 mulleres en Galicia no
cuarto trimestre de 2017, mentres que no conxunto do Estado se incrementa en máis de 55.000
mulleres

- 25149 (10/PRE-007824)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución da poboación activa feminina no cuarto trimestre de 2017

- 25150 (10/PRE-007825)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de baixada que presenta a poboación activa entre as persoas de 25 a 34
anos en Galicia no cuarto trimestre de 2017, en relación coa media do Estado

- 25151 (10/PRE-007826)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución da poboación activa entre as persoas de 25 a 34 anos no cuarto trimestre de
2017

- 25152 (10/PRE-007827)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de retroceso que presenta a taxa de actividade en Galicia no cuarto tri-
mestre de 2017, en relación coa media do Estado

- 25153 (10/PRE-007828)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución da taxa de actividade no cuarto trimestre de 2017

- 25154 (10/PRE-007829)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do retroceso que presenta a taxa de actividade feminina en Galicia no cuarto tri-
mestre de 2017, en relación coa media do Estado

- 25155 (10/PRE-007830)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución da taxa de actividade feminina do conxunto do Estado no cuarto trimestre de
2017

- 25156 (10/PRE-007831)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da peor evolución que presenta a taxa de actividade feminina en Galicia, en relación
coa taxa de actividade masculina, no cuarto trimestre de 2017

- 25157 (10/PRE-007832)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns existentes para que Galicia teña, no cuarto trimestre de 2017, o nivel máis baixo
de poboación activa dende o ano 2003

- 25158 (10/PRE-007833)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de poboación activa que se vén rexistrando en Galicia nos últimos catorce
anos, ata acadar un mínimo histórico no cuarto trimestre de 2017

- 25159 (10/PRE-007834)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do incremento do desemprego en Galicia en só 400 persoas no cuarto trimestre
de 2017, se nese mesmo período se destruíron 16.300 empregos

- 25161 (10/PRE-007836)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada do paro feminino en 5.000 persoas no cuarto trimestre de 2017, se
nese mesmo período se destruíron 4.000 empregos ocupados por mulleres

- 25167 (10/PRE-007837)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a situación actual do proxecto de construción dunha rotonda na intersección de acceso á
depuradora, no punto quilométrico 1+900 da estrada PO-404, que une Guillarei e Salvaterra de
Miño, o calendario de actuacións e a data prevista para a súa posta en servizo

- 25168 (10/PRE-007838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
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Sobre a situación actual do proxecto de construción dunha rotonda na intersección da estrada PO-
552, Tui-A Guarda, coa estrada PO-350, que comunica con Pexegueiro e Tebra, no concello de To-
miño, o calendario de actuacións e a data prevista para a súa posta en servizo

- 25176 (10/PRE-007839)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de ampliar o Servizo de Hemodinámica
do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense ás 24 horas do día e as previsións ao respecto

- 25180 (10/PRE-007840)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego referida á evolución dos datos da Enquisa de poboación ac-
tiva en Galicia correspondentes ao cuarto trimestre de 2017 e as medidas previstas para favorecer
a creación de emprego estable e de calidade entre a mocidade, así como para mitigar a situación
daquelas familias nas que todos as persoas activas están en paro ou non teñen ningún perceptor
de ingresos

- 25190 (10/PRE-007841)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do servizo ferroviario que se está a prestar entre
Ribadavia e Ourense, as demandas realizadas ao Goberno central nos últimos oito anos para a súa
mellora e, se é o caso, a resposta recibida

- 25221 (10/PRE-007842)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para reducir a fenda salarial existente en Galicia
entre mulleres e homes e as medidas de apoio económico e técnico que vai aplicar durante a actual
lexislatura para a posta en marcha voluntaria de plans de igualdade ou doutras medidas para súa
promoción, así como a súa valoración respecto do estado de implantación na Comunidade Autó-
noma da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia

- 25225 (10/PRE-007843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para desfacerse do seu 10 % de accionariado en Sogarisa na
súa actividade de explotación do Centro de Tratamento de Residuos Industriais de Galicia, o destino
que lle deu e a apertura dalgún expediente por presuntas irregularidades nos residuos nos días
posteriores á apertura da plica presentada para a adxudicación da xestión do centro, así como as
intencións da actual entidade xestora do complexo en materia de persoal

- 25235 (10/PRE-007845)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á inclusión do Observatorio dos Ríos de Galicia
no organigrama da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, así como os datos
referidos ao seu funcionamento, financiamento e actividade que vai levar a cabo

- 25241 (10/PRE-007846)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión e as actuacións levadas a cabo e as previstas pola Xunta de Galicia en relación coas
demandas do persoal de limpeza e mantemento da empresa Ferrovial que está a prestar servizos
no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, referidas á súa situación laboral

- 25279 (10/PRE-007847)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Vázquez Verao, Paula
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia respecto da vertedura e soterramento de refuga-
llos da construción que está a levar a cabo a empresa encargada do izado da capa de rodamento
da rúa do Conde de Monforte de Lemos nun predio rústico de Neiras, na zona de Reboredo, con
referencia catastral 14, nº de parcela 145, do concello de Sober

- 25281 (10/PRE-007848)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos á baixada da poboación en Galicia en máis de
14.000 persoas no ano 2017, en relación co ano 2016

- 25282 (10/PRE-007849)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao retroceso demográfico en Galicia no ano 2017
e o aumento da poboación no conxunto do Estado

- 25283 (10/PRE-007850)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao lugar que ocupa Galicia en relación co resto
das comunidades autónoma respecto da evolución demográfica do Estado no ano 2017

- 25284 (10/PRE-007851)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos á situación de Galicia no grupo de comunidades
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autónomas que padeceron regresión demográfica no ano 2017, fronte ao grupo de territorios máis
dinámicos, principalmente as illas, Madrid e o arco mediterráneo

- 25285 (10/PRE-007852)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da diminución da poboación activa en Galicia en 15.000 persoas no ano 2017

- 25286 (10/PRE-007853)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da diminución da poboación activa en Galicia o 1,2 % no ano 2017, mentres que
no conxunto do Estado medrou o 0,1 %

- 25287 (10/PRE-007854)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución da poboación activa no ano 2017

- 25288 (10/PRE-007855)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da diminución do número de mulleres activas en Galicia no ano 2017, mentres que
no conxunto do Estado aumenta

- 25289 (10/PRE-007856)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao nivel de perda de activos entre as persoas máis
novas en Galicia, en especial entre as que teñen entre 25 e 34 anos, no ano 2017

- 25290 (10/PRE-007857)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao aumento da poboación activa en Galicia no
ano 2017, nomeadamente entre as persoas de máis de 45 anos, e a súa incidencia no proceso de
avellentamento do mercado laboral galego

- 25291 (10/PRE-007858)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa correspon-
dentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao lugar que ocupa Galicia en relación co resto das co-
munidades autónomas no tocante ao descenso da poboación activa entre os 25 e 34 anos
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- 25292 (10/PRE-007859)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao nivel que presenta a taxa de actividade en Ga-
licia no ano 2017 e a súa comparanza co resto do Estado

- 25293 (10/PRE-007860)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017, referidos ao nivel que presenta a taxa de actividade en Ga-
licia no ano 2017, en relación coa media do Estado e as comunidades autónomas máis dinámicas

- 25294 (10/PRE-007861)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao descenso do 0,4 % da taxa de actividade en
Galicia no ano 2017, mentres que no resto do Estado diminuíu de media o 0,15 %

- 25295 (10/PRE-007862)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao nivel que presentan as taxas de actividade fe-
minina e masculina en Galicia no ano 2017, así como a diferenza existente entre elas

- 25296 (10/PRE-007863)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao nivel que presenta a taxa de actividade femi-
nina en Galicia no ano 2017, en relación co conxunto do Estado

- 25298 (10/PRE-007865)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos á baixada da taxa de actividade das persoas me-
nores de 25 anos no ano 2017 en Galicia, en relación coa media estatal, logo de se incrementar
máis dun punto no ano anterior

- 25299 (10/PRE-007866)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos á creación de só 6.100 empregos en Galicia no
ano 2017

- 25300 (10/PRE-007867)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos á desaceleración na creación de emprego en Ga-
licia no ano 2017, en relación cos aumentos producidos nos anos 2015 e 2016

- 25301 (10/PRE-007868)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa corres-
pondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos ao aumento do emprego en 6.000 persoas en Ga-
licia no ano 2017 e a destrución de 17.000 postos de traballo no último trimestre do ano, así como
o anticipo do balance para os seguintes trimestres

- 25302 (10/PRE-007869)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade de cumprir o compromiso de xerar
100.000 empregos na décima lexislatura, se no seu primeiro ano de goberno non conseguiu crear
máis de 6.000

- 25303 (10/PRE-007870)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do aumento do emprego nun 0,6 % en Galicia no ano 2017, fronte ao seu incre-
mento nun 2,6 % na media do Estado

- 25304 (10/PRE-007871)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel que presenta o aumento do emprego en Galicia no cuarto trimestre de
2017, en relación coas comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía e Canarias

- 25305 (10/PRE-007872)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido a evolución do emprego no ano 2017

- 25306 (10/PRE-007873)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns das diferenzas territoriais existentes na evolución do emprego no cuarto trimestre
de 2017 entre as comunidades autónomas do norte de Estado e as do arco mediterráneo e as illas

- 25307 (10/PRE-007874)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada do número de homes con emprego en Galicia no ano 2017 en 2.500
persoas, fronte ao seu incremento en 267.000 no conxunto do Estado

- 25310 (10/PRE-007877)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada do número de persoas con traballo en Galicia no ano 2017 na franxa
de idade comprendida entre os 25 a 44 anos, fronte ao seu aumento entre as persoas maiores de
45 anos

- 25323 (10/PRE-007878)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o protocolo que está a aplicar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
en situacións de alerta meteorolóxica por neve e xeadas para determinar o mantemento ou a sus-
pensión da actividade dos centros de ensino

- 25327 (10/PRE-007879)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da evolución que presenta o emprego das persoas
maiores de 45 anos entre o ano 2016 e o ano 2017 en Galicia

- 25328 (10/PRE-007880)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel que presenta a taxa de emprego en Galicia ao remate do ano 2017, en re-
lación coa media do Estado

- 25329 (10/PRE-007881)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia, en relación coa Comunidade Autónoma de Madrid, no
referido á taxa de emprego no cuarto trimestre de 2017

- 25331 (10/PRE-007883)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada nun 3,3 % do emprego autónomo en Galicia no ano 2017
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- 25332 (10/PRE-007884)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de destrución que presenta, no ano 2017 en Galicia, o emprego ocupado
por persoas cotizantes no réxime de autónomos, en relación coa media do Estado

- 25333 (10/PRE-007885)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do aumento do emprego asalariado nun 1,7 % en Galicia no ano 2017, fronte ao
seu incremento nun 3,5 % de media no Estado

- 25334 (10/PRE-007886)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de aumento que presenta o emprego asalariado no sector privado en Ga-
licia no ano 2017, en relación coa media do Estado

- 25335 (10/PRE-007887)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de emprego no sector privado en Galicia no ano 2017

- 25336 (10/PRE-007888)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da perda de más de 4.000 empregos no sector privado en Galicia no ano 2017,
mentres que se crearon 402.000 empregos no conxunto do Estado

- 25337 (10/PRE-007889)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de aumento que presenta o emprego a tempo completo en Galicia no ano
2017, en relación coa media no conxunto do Estado

- 25338 (10/PRE-007890)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do nivel de aumento que presenta a taxa de emprego en Galicia no ano 2017, en
relación co conxunto do Estado

- 25339 (10/PRE-007891)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada en 22.100 do número de persoas desempregadas en Galicia no ano
2017, mentres que o número de persoas con emprego só se incrementou en 6.200

X lexislatura. Número 262. 16 de febreiro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
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- 25340 (10/PRE-007892)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa correspon-
dentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos á baixada do desemprego en Galicia, como conse-
cuencia de que as persoas en paro deixen de buscar traballo ou cando menos de facelo na
Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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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 

 

Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez deputada 

e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de  

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

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

resposta escrita. 

 

 

O delegado da Xunta de Galicia na provincia de Lugo acaba de dicir 

nos medios de comunicación que o Goberno galego financiou dende 

2009 obras de saneamento e abastecemento no Concello de Lugo por 

valor de 17 millóns de euros 

 

 

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e o deputado que asinan 

formulan a seguinte pregunta: 

 

 

1ª)  Cal é a relación completa, expresada de forma individualizada, de 

todas as obras de saneamento e abastecemento financiadas pola Xunta 

de Galicia no Concello de Lugo dende o ano 2009 ao 2017 ambos 

inclusive, con indicación do obxecto da obra e do investimento? 

 

2ª.) Cal é a achega de calquera outra administración nestas obras? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2018 

 

  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 02/02/2018 10:11:37 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/02/2018 10:11:25 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

Segundo o documento sobre conflito de intereses no ámbito da saúde, publicado 

pola Xunta de Galicia e aprobado polo Consello de Bioética de Galicia, 

denomínase conflito de intereses ao conxunto de circunstancias que orixina un 

risco de que o xuízo ou a actuación dun profesional respecto dun interese 

primario poida verse influído de forma indebida por un interese secundario.  

Na mesma liña, a Lei 1/2016 de Transparencia e Bo Goberno, explica na súa 

exposición de motivos a necesidade de potenciar o control sobre os eventuais 

conflitos de intereses que poidan xurdir no exercicio do altos cargos, regulando 

ditos conflitos no artigo 43 da mesma norma.  

Con todo, a práctica está moi lonxe da teoría e nestes últimos meses non paran de 

saír exemplos prácticos de portas xiratorias e desvíos de poder no eido da 

sanidade galega.  

A última noticia a atopamos na designación da ex conselleira de Sanidade Rocío 

Mosquera para a dirección da empresa pública Galaria, encargada de xestionar a 

alta tecnoloxía da sanidade galega.   

Neste sentido, é necesario cuestionar en primeiro lugar a propia existencia de 

Galaria (antigo MEDTEC) como empresa provedora de servizos de alta 

tecnoloxía, ao ser un foco de denuncia pública por opacidade, ademais de resultar 

incomprensible que sendo a innovación en tecnoloxía unha das motivacións da 

existencia da empresa, esta estea subcontratada polo SERGAS mediante unha 
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colaboración público-privada, un tipo de xestión ao que a Sra. Mosquera foi moi 

proclive na súa etapa na Consellería de Sanidade con fórmulas e modelos de 

xestión privada, especialmente agraviantes para a área sanitaria de Vigo, e con 

decisións mediatizadas por conflitos de interese e políticas privatizadoras.  

A encomenda realizada para a xestión da Oficina Técnica do Novo Hospital de 

Vigo e a subcontratación coa empresa Efficiencia Clinical Management, non só 

constituíu unha porta xiratoria en sí mesma, si non que tivo uns pésimos 

resultados de xestión, chegando a ser substituída pola xestión pública. No 

referente ao Novo Hospital de Vigo, a ex conselleira puxo en marcha a 

privatización do mesmo mediante unha fórmula de concesión de obra pública a 

iniciativa de financiación privada, coñecida como PFI, pola que se privatizou a 

xestión no novo hospital e se reduciron de forma substancial as prestacións 

sanitarias do mesmo para favorecer os intereses económicos da empresa privada 

concesionaria, que a día de hoxe xa ten amortizado un terzo da débeda de 

construción, mentres que o Servizo Galego de Saúde deberá pagar un canon de 

68 millóns a esta empresa durante a lo menos 20 anos, a maiores dos custos de 

outros servizos como a limpeza ou a lavandería.   

Respecto ao conflito pola xestión privatizadora do Novo Hospital de Vigo, non 

debemos esquecer que este rematou co seu mandato cando foi cesada como 

Conselleira logo dunha masiva manifestación na que a cidadanía de Vigo 

rexeitou a súa política sanitaria. 

Pero os tratos de favor da Sra. Mosquera, exemplificáronse tamén coa renovación 

do concerto co Hospital Povisa cun evidente conflito de intereses ao formar parte 

dos órganos directivos Do Hospital A nosa Señora da Esperanza, pertencente o 

grupo Povisa.  

A elección deste persoa, constitúe unha falta de respecto a cidadanía e á propia 

lexislación en materia de incompatibilidades non so polo trato de favor ás 
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empresas privadas durante o seu mandato como conselleira se non porque 

durante a súa carreira profesional veu ocupando varios postos de relevancia na 

xestión de empresas e hospitais privados que facturan grandes cantidades ao 

Servizo Galego de Saúde 

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

PREGUNTA: 

- Cales son os criterios empregados polo Goberno para designar á Sra. 

Mosquera como directora xerente de Galaria? 

- Cales son os criterios que se empregaron para elixir a Comisión pola que 

se lle otorgou tal cargo? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. do  

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 02/02/2018 10:21:11 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último 

trimestre do ano se destruíran en Galicia 16.700 empregos? 

 

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

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

 

José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:37:43 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar o fracaso nas 

estimacións de xeración de emprego recollidas no cadro macroeconómico dos 

orzamentos de 2017 no que a Xunta falaba de crear 18.000 empregos e na 

realidade a ocupación aumentou en 6.100, a terceira parte? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

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

 

José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:36:58 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta pode explicar que no cuarto 

trimestre de 2017 Galicia fora a cuarta comunidade autónoma con maior 

destrución de emprego en valores absolutos? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

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

 

José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:38:10 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no cuarto 

trimestre de 2017 no conxunto do Estado se perderan 50.800 empregos dos cales 

16.700 foron en Galicia, isto é, un de cada tres empregos perdidos en España 

produciuse en Galicia? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

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

 

José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:40:31 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que nos últimos 

tres meses de 2017 se perderan 5.000 empregos no sector primario en Galicia? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

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

 

José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:41:30 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar a perda do 6% do 

emprego no sector primario nun só trimestre? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:42:35 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que nos tres 

últimos meses de 2017 se perderan máis de 2.000 empregos industriais en 

Galicia? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:43:24 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que en 

Galicia se destruían 2.200 empregos industriais no cuarto trimestre de 

2017 mentres que no conxunto do Estado o emprego industrial aumentou 

en 40.600 persoas? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:45:14 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a cuarta comunidade autónoma con peor evolución do emprego 

industrial no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:46:19 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a segunda comunidade autónoma coa peor evolución do emprego no 

sector primario de todo o Estado no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:49:36 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que en 

Galicia se perderan case 8.000 empregos ocupados por persoas que 

traballan por conta propia no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que en só tres 

meses perderamos case o 4% do emprego autónomo que tiñamos? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a 

destrución de emprego autónomo no último trimestre de 2017 sexa  case o 

dobre en Galicia que na media do Estado? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que nos tres 

últimos meses de 2017 en Galicia se destruíran máis de 12.000 empregos 

asalariados no sector privado? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que en 

Galicia se destruíran 12.000 empregos asalariados no sector privado no 

último trimestre de 2017 mentres que o número de asalariados aumentou 

no conxunto do Estado? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a taxa de 

emprego das persoas menores de 25 anos caera case 4 puntos nos últimos 

tres meses do ano 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a sesta comunidade autónoma con peor evolución na taxa de 

emprego no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a taxa de 

ocupación das persoas novas retroceda en Galicia máis que na media do 

Estado no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último 

trimestre de 2017 se perderan 20.000 empregos no sector privado en 

Galicia? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que en só tres 

meses, os últimos de 2017, se destruíra o 2,2% de todo o emprego 

existente en Galicia? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a cuarta comunidade autónoma das 17 con peor evolución do 

emprego no sector privado da economía no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a 

destrución de emprego no sector privado da economía fose 6 veces máis 

alto en Galicia que na media do Estado no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que nos tres 

últimos meses de 2017 en Galicia se perderan máis de 6.000 empregos 

ocupados por persoas entre 20 e 24 anos? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar  que Galicia 

sexa a cuarta comunidade autónoma entre as 17 que conforman o Estado 

español con peor evolución do emprego entre as persoas de 20 a 24 anos 

no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que nun só 

trimestre perderamos o 18% de todo o emprego ocupado por persoas 

novas, entre 20 e 24 anos? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a taxa de 

destrución de emprego xuvenil de Galicia multiplique por dous a media 

estatal no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último 

trimestre de 2017 en Galicia o emprego feminino caia en 4.000 persoas 

mentres que no conxunto do Estado medra en máis de 30.000 mulleres 

ocupadas? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último 

trimestre de 2017 en Galicia o emprego feminino caia en 4.000 persoas 

mentres que no conxunto do Estado medra en máis de 30.000 mulleres 

ocupadas? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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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 

 

 

José Manuel Pérez Seco e María Luisa Pierres López, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta  escrita. 

 

 

Nestes días as comunidades de propietarios VPP das Felgosas e Vila da Igrexa, 

no concello de Cerdido (A Coruña) están a recibir unha carta do Instituto Galego 

da Vivenda e Solo (IGVS) pola cal se proxecta a realización de obras 

subvencionadas con fondos FEDER – GALICIA, para a rehabilitación enerxética 

nas 12 vivendas de promoción pública, con actuacións puntuais no interior de 

cada unha delas.  

 

 

Non obstante, as ditas cartas non contemplan nin a data de iniciación das 

devanditas obras nin o tipo de obra que se vai realizar. Tampouco fan referencia a 

se afectará a todas as vivendas ou soamente a algunhas, se van ser obras na 

fachada ou na calefacción. Hai demasiados interrogantes que non teñen resposta.  

 

 

Por iso os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás 

seguintes preguntas: 

 

 

1ª) As obras previstas pola Xunta de Galicia nas comunidades de propietarios 

VPP das Felgosas e Vila da Igrexa, no concello de Cerdido, resolverán todos os 

problemas manifestados polos veciños? 

 

 

2ª) Cales son as obras que se van realizar nas 6 vivendas de promoción pública 

das Felgosas, en Cerdido? 

 

 

3ª) Cales son as obras que se van realizar nas 6 vivendas de promoción pública 

de Vila da Igrexa, en Cerdido? 

 

 

4ª) Cal é o prazo para a execución e finalización das ditas obras nas 6 vivendas 

de promoción pública das Felgosas, en Cerdido? 
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5ª) Cal é o prazo para a execución e finalización das ditas obras nas 6 vivendas 

de promoción pública de Vila da Igrexa, en Cerdido? 

 

 

6ª) Van recibir os propietarios por parte da Xunta de Galicia algunha outra 

notificación con maiores datos, en caso afirmativo, en que prazo? 

 

 

Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 05/02/2018 10:07:58 
 

María Luisa Pierres López na data 05/02/2018 10:08:37 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Losada Álvarez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

 

Na Comisión 3ª desenvolvida o 9 de xuño de 2017, aprobouse unha proposición 

non de lei presentada por este grupo parlamentario, na que se propoñía unha serie 

de accións encamiñadas a evitar a actuación das mafias que trafican con pisos 

baleiros. 

 

 

Os ditos acordos foron: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que:  

 

 

1ª) Elabore un Plan especial de seguridade contras as mafias que trafican con 

pisos baleiros, impulsando neste marco acordos coas corporacións locais para 

incorporar a Policía Local ás labores de vixilancia no ámbito das súas 

competencias e en cooperación coa Garda Civil e a Policía Nacional; mellorando 

os niveis de prevención, reforzando as labores de investigación e potenciando as 

labores de captación de información e de elaboración de intelixencia específica. 

Deben atenderse en primeiro termo cando se trate de persoas vulnerables ás 

necesidades de quen as ocupa de maneira efectiva, así como a outras persoas 

directamente afectadas.  

 

 

2ª) Promova unha reforma da Lei de axuizamento civil e as reformas normativas 

precisas para exixir que, sempre que se notifique unha resolución coa fixación da 

data de lanzamento ou desafiuzamento de primeira vivenda, daráselle traslado da 

dita resolución aos servizos sociais competentes por razón do territorio.  

 

 

Rematado o período de sesións, a deputada e o deputado que asinan solicitan en 

resposta escrita contestación ás seguintes preguntas: 
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1ª) En que fase se atopa a elaboración do plan especial de seguridade contra as 

mafias con pisos baleiros? 

 

 

2ª) Dirixiuse o Goberno galego os concellos galegos co fin de establecer pautas 

de actuación nas que se incorpore a policía local os labores de vixilancia, co fin 

de evitar a actuación destas mafias? 

 

 

3ª) Ten información o Goberno galego do Goberno central sobre se se están a  

levar a cabo as reformas correspondentes na Lei de axuizamento civil, así como 

as reformas necesarias co fin de trasladar as resolucións con data de lanzamento 

ou desafiuzamento aos servizos sociais competentes por razón do territorio? 

 

 

Pazo do Parlamento, 5 de febreiro  de 2018 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 05/02/2018 10:18:34 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/02/2018 10:18:43 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao 

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

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta escrita. 

 

 

Galicia alberga cantidade de explotacións de leite e carne nas que conviven con 

vacas e tenreiros un pequeno número de ovellas e cabras como complemento á 

actividade principal ou que simplemente teñen estes animais para que aproveiten 

os pastos sobrantes durante o outono e o inverno. 

 

 

Na nosa Comunidade, entre o despoboamento do rural e o gran número de 

explotacións gandeiras que levan pechado nos últimos anos (359 dende xaneiro 

ata outubro do 2017, segundo datos do MAPAMA), a ovella e a cabra galega son 

dúas razas autóctonas óptimas para as explotacións en réximes extensivos ou 

semi-extensivos, cunha grande resistencia á enfermidade; o que as converte en 

excelentes para o coidado do monte, permitindo por un lado transformar o exceso 

de matogueira en carne de calidade, fixando poboación, e diminuíndo o risco de 

incendios. 

 

 

Por iso os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás 

seguintes preguntas: 

 

 
1ª) Cantas granxas que teñen como actividade secundaria a ovina ou a caprina, 

con actividade dende 2012, hai en cada unha das provincias de Galicia, 

especificando por anos e por concellos? 

 

 

2ª) Cantas granxas que teñen como actividade principal a ovina ou a caprina, con 

actividade dende 2012, hai en cada unha das provincias de Galicia, especificado 

por anos e por concellos? 

 

 

3ª) Cal é o volume de produción declarado por cada una das granxas sinaladas 

nas preguntas anteriores, e de facturación por este concepto? 
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4ª) Cal é a facturación anual da actividade ovina e cabrún en Galicia dende o 

2012, especificado por anualidades? 

 

 

5ª) Cal é o prezo de venda nos últimos doce meses de cada unha? 

 

 

6ª) Cal é a porcentaxe de produción galega con respecto ao total nacional? 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2018 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 05/02/2018 10:35:42 
 

José Antonio Quiroga Díaz na data 05/02/2018 10:35:54 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

escrita. 

 

1. O radon é un gas radioactivo que se atopa en solos, rochas e auga. É un gas 

incoloro, inodoro e insípido que provén da desintegración nuclear do radio (de aí lle ven 

o seu nome); é un elemento cunha presenza importante en toda a codia terrestre e 

nomeadamente en solos graníticos coma o galego. O radon é a maior fonte de 

exposición humana á radioactividade natural; entra nas edificacións principalmente a 

través das fendas na cimentación, polas paredes, tubaxes, e mesmo por difusión a través 

de cerramentos en contacto co chan. As medidas máis efectivas e económicas para 

previr a acumulación de radon son as que se toman na fase de construción, illando o 

subsolo ou deixando cámaras de aire que canalicen as filtracións de radon ao exterior. 

Para edificios xa construídos, ou se a zona é de alto risco, compre garantir unha boa 

ventilación, e se a aireación tradicional non é suficiente, cómpren outras solucións como 

a extracción forzosa e canalización do aire ou a impermeabilización de chans e paredes. 

2. Estudos realizados en todo o mundo -e tamén en Galiza- mostran que as 

persoas expostas de xeito continuado a niveis elevados deste gas teñen un maior risco 

de desenvolver cancro de pulmón. A OMS considera que a exposición a gas radon é 

responsábel de até o 14% das mortes por cancro de pulmón (a segunda causa de morte 

tras do tabaco). Tamén considera que o Radon é un grave problema para a saúde e por 

82132



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

iso insta a todos os países a protexer e concienciar á poboación sobre os seus prexuízos, 

mesmo propón que se inclúa a protección contra os efectos negativos do Radon na 

lexislación sobre vivenda, aconsellando reducir a presenza do Radon nas mesmas a 

niveis inferiores a 100 Bq/m3.  

3. Nos estudos realizados no Estado español Galiza está considerada como unha 

das zonas con maior irradiación de radon, un gas presente nos solos graníticos 

fracturados e que pasa a sotos e vivendas. A Comisión Europea elaborou xa no ano 

1997 unhas recomendacións nas que instaba aos gobernos a establecer un sistema 

axeitado de medición e a necesidade de emprender medidas correctoras cando a 

concentración de radon fose superior a 200 Bq/m3 en vivendas e 800 Bq/m3 en 

edificios públicos e lugares de traballo.  

4. Na lexislación española as Normas do Hábitat establecidas no 2007 polo 

BNG no goberno da Xunta facían referencia directa ao radon e á necesidade de 

illamento nas construcións como medida preventiva. Lamentabelmente esta norma foi 

derrogada polo goberno do sr. Feijóo sen ningunha medida alternativa. 

Lamentabelmente tamén, despois de preto de 30 anos transcorridos desde que a 

Comisión Internacional de Protección Radiolóxica recomendara establecer as medidas 

oportunas para limitar toda exposición a elevadas concentración do radon no interior 

dos edificios, pouco se fixo para establecer medidas prácticas que protexesen a saúde 

das persoas contra o gas radon. 

5. En xaneiro de 2012, o BOE publicou a Instrución IS-33 do Consello de 

Seguridade Nuclear, sobre criterios para a protección fronte á radiación natural. Esta 

instrución establece nos 600 Bq/m3 (becquerelios por metro cúbico de aire no interior) 

de concentración media anual de radon durante a xornada laboral o limiar por riba do 

cal é obrigatorio activar a protección para os traballadores e traballadoras. Así e todo, 
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nos centros de traballo con alta permanencia do público (hospitais, centros educativos, 

cárceres...) o nivel establécese nos 300 Bq/m3. A instrución establece a realización de 

medicións nos lugares de traballo en áreas identificadas polos seus valores elevados de 

radon. 

A Unión Europea estableceu o 6 de febreiro de 2018 como data límite para a 

aplicación da directiva europea 2013/59/EURATOM, en vigor desde 2014. Esta 

normativa establece nos 300Bq/m3 o limiar de referencia para as concentracións de 

radon en espazos pechados nos lugares de traballo e obriga a realizar medicións en 

zonas de elevadas concentracións deste gas radiactivo. A citada norma tamén establece 

a obriga de aprobar un Plan Estatal de acción para o radon. 

Cómpre ter en conta que segundo numerosas persoas expertas, o limiar 

establecido pola UE é bastante alto para marcar o punto a partir do cal hai que actuar. A 

OMS fixou en 2009 o límite nos 100 Bq/m3 e desde 1998 a Axencia de Protección 

Ambiental fixou 148 Bq/m3 como nivel de referencia. 

Estamos polo tanto ante un grave problema de saúde pública, ante o que hai que 

actuar con medidas normativas, de información, prevención e protección da poboación, 

especialmente naquelas zonas máis expostas á acción deste gas altamente perigoso.  

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

escrita: 

1. Ten previsto o goberno galego demandar do goberno do Estado a inclusión no 

Código Técnico de Edificación de medidas de prevención e protección fronte á 

contaminación por radon? 
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2. Prevé a Xunta de Galiza desenvolver un Plan de protección contra o radon nas 

vivendas e nos centros de traballo, procurando a implicación de todas as 

administracións e contando co asesoramento dos centros universitarios especializados 

nesta materia? 

3. Vai desenvolver un Plan de medición e redución do radon nos centros de 

traballo dependentes da administración autonómica: centros de saúde, centros da 

terceira idade, edificios administrativos, centros educativos, escolas infantís...? 

4. Ten previsto establecer políticas de saúde pública que inclúan a información á 

poboación e a medición dos niveis de radiación garantindo os estándares de calidade? 

 

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xosé Luis Bará Torres na data 05/02/2018 11:07:33 

 

María Montserrat Prado Cores na data 05/02/2018 11:07:38 

 

Ana Pontón Mondelo na data 05/02/2018 11:07:40 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/02/2018 11:07:41 

 

Olalla Rodil Fernández na data 05/02/2018 11:07:43 

 

Noa Presas Bergantiños na data 05/02/2018 11:07:44 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para resposta escrita. 

 

1. A Xunta de Galicia através de Portos de Galicia, iniciou en 2011 a 

tramitación dun proxecto para a dragaxe e rexeneración da bancos marisqueiros 

no río Lérez e no fondo da ría de Pontevedra, nun treito de aproximadamente 4,3 

km entre o Clube Naval e Os Praceres, no que está previsto retirar 

aproximadamente 330.000 toneladas de lamas e outros sedimentos. O custo 

estimado do proxecto é de 3 millóns de euros. 

2. Despois de 7 anos de tramitación, o proxecto aínda non se fixo 

realidade. A finais do ano 2016, o Presidente de Portos de Galicia reuniuse co 

alcalde de Pontevedra e cos portavoces dos grupos municipais para informalos 

das características do proxecto e dos prazos estimados para a súa realización. 

Naquela xuntanza, o responsábel de Portos informou da previsión de licitación 

do proxecto a comezos de 2018. En xaneiro de 2017, o DOG publicou o 

anteproxecto da dragaxe e a o estudo de impacto ambiental e abriuse o período 

de exposición pública para a presentación de alegacións.  
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3. En relación co impacto ambientl das obras, as confrarías manifestaron a 

súa discrepancia coa previsión de depositar máis de 221.000 toneladas de 

sedimentos ao oeste da illa de Tambo e nos bancos marisqueiros ente Campelo e 

Combarro. Demandan a modificación desta parte do proxecto, de maneira que os 

sedimentos se depositen en mar aberto, fóra das augas da ría de Pontevedra.  

4. A paralización do proxecto está a provocar un novo retraso nunha obra 

repetidamente adiada. Esta situación está a provocar graves consecuencias para 

ao sector do mar, xa que impide a rexeneración e recuperación de bancos 

marisqueiros do fondo da ría, prexudicando especialmente o sector do marisqueo 

a flote que viu moi mermada nos últimos anos a súa actividade e ingresos. 

A colmatación da desembocadura e a canle do río Lérez tamén prexudica 

a navegación deportiva e a actividade do Náutico, debido ao escaso calado da 

canle de navegación do río e do porto deportivo. 

 

Polo anteriomente exposto formúlanse as seguintes preguntas para 

resposta escrita: 

1. En que prazo prevé a Xunta de Galiza licitar o proxecto da dragaxe da 

canle de acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez? 

2. Existe previsión orzamentaria para iniciar as obras no ano 2018? Cal é 

a cantidade prevista? 
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3. Ten previsto o goberno galego modificar o proxecto para atender as 

demandas do sector pesqueiro e marisqueiro que piden que os sedimentos se 

depositen fóra da ría de Pontevedra, en mar aberto? 

 

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 05/02/2018 11:28:23 

 

María Montserrat Prado Cores na data 05/02/2018 11:28:28 

 

Ana Pontón Mondelo na data 05/02/2018 11:28:30 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 05/02/2018 11:28:31 

 

Olalla Rodil Fernández na data 05/02/2018 11:28:34 

 

Noa Presas Bergantiños na data 05/02/2018 11:28:36 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que nos tres 

últimos meses de 2017 se perderan 9.000 empregos no sector dos 

servizos? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

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

 

José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:44:20 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que en 

Galicia se destrúan 5.000 empregos no sector primario nos últimos tres 

meses de 2017 mentres que no conxunto do Estado a ocupación neste 

sector aumentou en 43.700 persoas? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:47:36 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a terceira comunidade autónoma que máis emprego asalariado no 

sector privado perdeu no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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José Manuel Lago Peñas na data 02/02/2018 13:54:13 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a sexta comunidade autónoma con peor evolución do emprego 

feminino nos tres últimos meses de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

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

 

José Manuel Lago Peñas na data 05/02/2018 10:22:09 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último 

trimestre do ano as mulleres que traballan en Galicia a tempo completo 

caera en 7.200 persoas, mentres que aumentaban en case 4.000 as 

ocupadas a tempo parcial? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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José Manuel Lago Peñas na data 05/02/2018 12:36:03 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

-  Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que en 

Galicia, no último trimestre, aumente o número de mulleres que traballan 

a tempo parcial en 3.300 mentres que o número de homes a tempo parcial 

cae en 4.000? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 

   

 

 

  

82151



 
 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 05/02/2018 12:36:58 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a 

destrución de emprego feminino a tempo completo en Galicia multiplica 

por tres veces a media do Estado no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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José Manuel Lago Peñas na data 05/02/2018 12:37:46 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a sétima comunidade autónoma coa maior destrución do emprego 

feminino a tempo completo no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a sétima comunidade autónoma con maior destrución de emprego de 

mulleres que traballan por conta propia no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a perde de 

emprego feminino por conta propia multiplique por 5 veces a media do 

Estado no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que se 

desatuíran 2.800 empregos asalariados femininos no sector privado en 

Galicia mentres que medraban no conxunto do Estado no último trimestre 

de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a sexta comunidade autónoma con peor evolución no emprego 

asalariado feminino no sector privado no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que en apenas 

tres meses a poboación activa galega se reducira en máis de 16.000 

persoas? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último 

trimestre do ano 2017 Galicia sexa a segunda comunidade autónoma que 

máis poboación activa perde? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que nos tres 

últimos meses do ano 2017 a poboación activa se reduza en Galicia tres 

veces máis que na media do Estado? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a poboación 

activa se reducira en 15.900 persoas en todo o Estado mentres que só en 

Galicia os activos caeran en 16.300? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a 

poboación activa feminina caia en Galicia en máis de 9.000 mulleres 

mentres que no conxunto do Estado non só non se reduce senón que se 

incrementa en máis de 55.000 mulleres activas máis nos tres últimos 

meses de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a segunda comunidade autónoma coa peor evolución da poboación 

activa feminina no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a perda 

de poboación activa entre as persoas de 25 a 34 anos que se ten producido 

en Galicia multiplique por 20 veces a media do Estado no último trimestre 

de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a sétima comunidade autónoma con peor evolución da poboación 

activa entre 25 e 34 anos nos tres últimos meses de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a taxa de 

actividade retroceda en Galicia cinco veces máis que na media do Estado 

no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a segunda comunidade autónoma do Estado coa peor evolución da 

taxa de actividade no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a taxa de 

actividade feminina retroceda en Galicia mentres que se incrementa na 

media do Estado no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que Galicia 

sexa a segunda comunidade autónoma con peor evolución da taxa de 

actividade feminina de todo o Estado no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que a taxa de 

actividade feminina evolucione peor que a masculina de forma que a 

diferenza entre ambas sexa de case 9 puntos no último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

último trimestre de 2017? 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último 

trimestre de 2017 teñamos o nivel máis baixo de poboación activa dende 

2003?  

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que levemos 

14 anos perdendo poboación activa ata acadar un mínimo histórico no 

último trimestre de 2017? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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José Manuel Lago Peñas na data 05/02/2018 12:56:34 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último 

trimestre de 2017 o desemprego só se incrementara en 400 persoas si nese 

mesmo período se destruíron 16.300 empregos? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Ante estes datos proporcionados tanto polo INE como polo IGE o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que o paro 

feminino baixe en cinco mil persoas no último trimestre de 2017 pero ao 

mesmo tempo se destruíran catro mil empregos ocupados por mulleres? 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Álvarez, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta por escrito. 
 

 

1. En que situación se atopa, a data de hoxe, o proxecto de construción 

dunha rotonda na intersección de acceso á depuradora, no punto 

quilométrico 1+900 da estrada que une Guillarei e Salvaterra de Miño 

(PO-404). 

2. Cal é o calendario das actuacións e a data prevista da posta en 

servicio da mesma? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2018 

 

 

Asdo.: Abel Losada Álvarez 

Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/02/2018 14:11:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Álvarez, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa reposta por escrito. 
 

1. En que situación se atopa, a data de hoxe, o proxecto de 

construción dunha rotonda na intersección da estrada PO-552 

(Tui – A Guarda) coa estrada PO-350 que comunica con 

Pexegueiro e Tebra (Tomiño)? 

2. Cal é o calendario das actuacións e a data prevista da posta en 

servicio da mesma? 

 

Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2018 

 

 

Asdo.: Abel Losada Álvarez 

Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/02/2018 14:11:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio 

Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa  a 

seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Segundo os datos do INE de 2016, Ourense lidera en Galicia a taxa de 

mortaldade por infarto de miocardio por cada 100.000 habitantes, cunha 

porcentaxe do 59,7. Ademais, esta cifra sitúa á provincia 27 puntos por 

riba da media estatal. Na actualidade o servizo de hemodinámica do 

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense soamente está 

dispoñible en horario de 8:00 a 15:00 horas de luns a venres, o que 

provoca centos de traslados ao complexo hospitalario de Vigo, o centro 

de referencia cando o servizo non está activo. 

 

Nos infartos é fundamental unha atención inmediata e os traslados 

provocan o aumento do tempo de agarda e a redución das posibilidades 

de supervivencia. En Ourense, de media, tardan por exemplo 1 hora 

máis na apertura da arteria causante do infarto que en Santiago de 

Compostela, o que supón dende o punto de vista do grupo socialista 

unha vulneración dos principios de equidade e seguridade dos e das 

pacientes. 

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Considera a Xunta de Galicia que a cidadanía galega ten as 

mesmas oportunidades de acceder en igualdade de condicións 

aos servizos cardiolóxicos?  

2. Cre o Goberno galego que esta igualdade de condicións de 

acceder aos servizos cardiolóxicos e aos tratamentos de 

hemodinámica se produce na provincia de Ourense? 

3. Considera necesario a Xunta de Galicia ampliar o servizo de 

hemodinámica do Complexo Hospitalario Universitario de 

Ourense para que o servizo se preste as 24 horas? 

4. Ten previsto o Goberno galego ampliar o servizo de 
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hemodinámica do CHUOU para que o servizo se preste as 24 

horas? 

5. En caso afirmativo, cando ten previsto implementalo? 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández    

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:20:02 

 
Raúl Fernández Fernández na data 05/02/2018 14:20:08 

 
Julio Torrado Quintela na data 05/02/2018 14:20:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta por escrito. 

 

Os datos da enquisa de poboación activa (EPA) correspondentes ao 

último trimestre do exercicio, evidencian un freo no ritmo de creación 

de emprego entre outubro e decembro de 2017, cun incremento de 

desempregados a respecto do anterior trimestre, todo elo a pesares de 

que a poboación activa tamén descendeu ata niveis do ano 2003, un 

descenso que se concentra fundamentalmente entre os máis novos a 

consecuencia da falta de nacementos e da emigración.  Segundo os 

datos publicados, diminuíu tamén a ocupación (un 1,56 % menos que 

de xullo a setembro), e incrementaron os fogares con todos os seus 

membros en situación de desemprego. 

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia da evolución dos datos da 

EPA na nosa comunidade? 

2. Considera o Goberno galego que hai unha relación directa entre a 

perda de poboación activa e o descenso do número de 

desempregados? 

3. Se facemos unha comparativa entre os datos referidos ao ano 

2009, e os que acabamos de coñecer da última EPA, pensa o 

goberno galego que mellorou a situación do desemprego en 

Galicia, e que se reduciu a precariedade laboral? 

4. Que medidas ten previsto poñer en marcha a Xunta de Galicia 

para favorecer a creación de emprego estable e de calidade entre 

a mocidade galega? 

5. Que valoración fai o Goberno galego do incremento do 

desemprego entre os maiores de 55 anos? 
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6. Ante o elevado número de fogares nos que todos os activos están 

no paro ou non teñen ningún perceptor de ingresos, que medidas 

vai a poñer en marcha a Xunta de Galicia para mitigar na medida 

do posible a dramática situación á que se enfrontan estas 

familias? 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:20:54 

 
Julio Torrado Quintela na data 05/02/2018 14:20:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa 

Pierres López e Patricia Vilán Lorenzo, 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 por escrito. 

 

O servizo ferroviario de viaxeiros entre a comarca do Ribeiro e 

Ourense, que xestiona Renfe, suprimiu a maioría dos servizos de tren 

que tradicionalmente se viñan prestando, resultando os existentes na 

actualidade, inadecuados e pouco útiles para as necesidades de 

mobilidade dos veciños e veciñas que se desprazar a Ourense a 

traballar, estudar, xestionar asuntos nas diferentes administracións... 

 

Na actualidade o horario dos trens que fan este percorrido é o seguinte: 

  

Tren 12604.- Ribadavia 8:35 à Ourense  (8:55h). 

Tren 12608.- Ribadavia 16:13 à Ourense (16:34)h. 

 

Tren 12601.- Ourense 12:08 à Ribadavia (12:28)h 

Tren 12605.- Ourense 21:00 à Ribadavia (21:19)h 

 

Hai ter en conta que a viaxe Ribadavia-Ourense é un traxecto de 20 

minutos de duración, e o billete ida e volta ten un prezo de 5 €, o que 

debera facer  posible organizar viaxes que comuniquen aos 20.000 

veciños e veciñas da comarca do Ribeiro coa capitalidade da provincia 

de forma rápida, económica, e nun medio ecolóxico aproveitando unha 

infraestrutura existente, que non require inversións e permite aproveitar 

e rendibilizar recursos materiais e humanos. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia do servizo ferroviario que 

se está a prestar entre Ribadavia e Ourense? 

2. Considera o Goberno galego que se existe un esforzo por parte 

do Goberno de España para garantir que se preste un ferroviario 

de calidade entre Ribadavia e Ourense? 

3. Cre a Xunta de Galicia que os horarios de tren entre o Ribeiro e a 

capital da provincia están adaptados ás necesidades dos usuarios 

e usuarias? 

4. Dirixiuse, nos últimos oito anos, o Goberno galego ao de España 

co fin de solicitar melloras no servizo ferroviario entre Ribadavia 

e Ourense? 

5. En caso afirmativo, cal foi a resposta do Goberno de España? 

 

 

Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

   Patricia Vilán Lorenzo 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:29:55 

 
Raúl Fernández Fernández na data 05/02/2018 14:30:00 

 
María Luisa Pierres López na data 05/02/2018 14:30:05 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/02/2018 14:30:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio 

Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

A desigualdade entre mulleres e homes ten o seu reflexo como noutros 

moitos ámbitos, no mundo do traballo e nas relacións interpersoais que 

no mesmo se articulan conformando unha distinta posición de saída en 

canto ás oportunidades de acceso a un emprego de calidade, 

principalmente naqueles sectores mellor remunerados, así como no 

desenvolvemento da súa carreira profesional. 

 

No referente ao emprego, o traballo, a formación profesional e ámbitos  

relacionados, existen directivas de importantes repercusións, que van 

dende  a 75/117/CEE, relativa ao principio de igualdade na retribución, 

ata a Directiva 2006/54/CE. O obxectivo desta última é simplificar, 

modernizar e mellorar a  lexislación comunitaria no ámbito da 

igualdade de trato entre homes e mulleres  en asuntos de emprego e 

ocupación, reunindo nun único texto as disposicións das directivas 

sobre este tema, co fin de facelas máis claras e eficaces. A  través delas 

se foron recollendo as necesidades de regulamentación nas  políticas 

económicas dos estados e na vida laboral de homes e mulleres. 

 

O Tratado de Amsterdam, que entrou en vigor en 1999, marcou un 

punto de  inflexión en canto á incorporación efectiva do principio de 

igualdade no ámbito  do emprego, ao abrir co seu artigo 141.4 a 

posibilidade de articular accións positivas para as mulleres, de cara a 

lograr a igualdade real. 

 

No ámbito estatal veuse desenvolvendo unha adaptación normativa 

extensa co obxectivo  de trasladar todo o acervo comunitario existente 

en materia de igualdade entre homes  e mulleres, asunto xa recollido en 

1978 pola Constitución nos seus artigos 14 e 9.2.  
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A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e  homes, establece no seu Título IV, capítulos I ao IV, toda 

unha batería de medidas  para garantir o dereito ao traballo en 

igualdade de oportunidades. 

 

No eido autonómico, a Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a 

igualdade de mulleres  e homes, aborda no Capítulo VI a igualdade 

laboral, establecendo no seu artigo 23 o Programa de apoio ás empresas 

con plans de igualdade, con medidas como o  outorgamento de 

subvencións; a concesión do distintivo de excelencia en políticas de  

igualdade, ou a preferencia na concesión de contratos con esta 

administración. 

 

Como un paso máis na efectiva consecución de ditos obxectivos de 

igualdade, aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei  2/2007 de 28 de 

marzo do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Unha lei 

consensuada coas organizacións empresariais e sindicais, cos 

municipios, coas asociacións de mulleres, coa sociedade civil.  

 

Unha lei que avanza propostas para introducir a igualdade de forma 

transversal na esfera laboral, que aposta pola plena incorporación das 

mulleres en clave de igualdade no mundo do traballo e da empresa, que 

considera a homes e mulleres imprescindibles para o crecemento 

económico e para o incremento do tecido produtivo. 

 

A precariedade e os baixos salarios que veñen caracterizando ao 

mercado laboral nestes últimos anos teñen a súa máxima expresión nas 

mulleres. Entre 2014 e 2016, a fenda salarial creceu en Galicia ata os 

4.513 euros, debido ao incremento da precariedade que afecta 

principalmente ás mulleres, que copan segundo datos da EPA o 77 % 

das xornadas parciais en Galicia, ao que hai que engadir a maior 

dificultade para encontrar emprego.  

 

A discriminación salarial afecta a todos os sectores, aínda que non na 

mesma proporción. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 

encabezan a desigualdade na remuneración por sexos, onde o salario é 

de media un 30,3 % máis alto que o das mulleres. Segundo os datos que 

se reflicten do último informe de inserción laboral dos titulados da 
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comunidade autónoma elaborado pola Axencia para a Calidade do 

Sistema Universitario de Galicia, coa mesma preparación tres anos 

despois de concluír os seus estudios de especialización, os homes 

cobran 228 euros máis que as mulleres.  

 

A ausencia de concienciación e implicación en canto á aplicación de 

medidas preventivas nos centros de traballo, supuxeron sempre unha 

materia pendente, situación que se foi deteriorando nos últimos anos 

como consecuencia da crise económica, sendo a prevención xunto co 

emprego, as primeiras medidas de aforro que poñen en marcha os 

empresarios. Sen ánimo de ser pesimistas e asumindo que os avances 

foron moi importantes, a realidade é que na maioría das empresas, 

realízanse avaliacións de riscos  xenéricas sen entrar na avaliación dos 

postos de traballo e moito menos, en avaliar de maneira específica, as 

repercusións que determinadas substancias, tarefas, xornada, 

procedementos, etc. poden ter na saúde da nai xestante ou no fillo/a.  

 

Debe ser prioritaria a posta en marcha de medidas preventivas, ben 

eliminando os riscos ou ben realizando o cambio de posto ou funcións, 

por dúas razóns: en primeiro lugar polo dereito fundamental de protexer 

a saúde e seguridade da nai e/ou o fillo/a e en segundo lugar, para non 

dar lugar innecesariamente a prestacións que se pagan coas cotas de 

todos os/as afiliados/as ao sistema, cando esta é unha cuestión que 

corresponde ao empresario abordar e solucionar. A realidade é que en 

numerosas empresas non se aplica ou se aplica moi 

deficientemente o contido íntegro do artigo 26 da LPRL, se se 

controlasen de forma eficaz que todas as empresas teñan as avaliacións 

realizadas e especificados os postos de traballo exentos de risco para as 

situacións de embarazo e lactación, estaría moito máis protexida a 

muller embarazada e a súa descendencia e evitaríase a controversia nos 

xulgados. 

 

 O convenio 189 da Organización Internacional do Traballo (OIT), 

sobre a equiparación do traballo doméstico, que foi asinado en 2011 e 

xa foi ratificado por 23 países, entrou en vigor o pasado 5 de setembro 

de 2013, estendendo os dereitos laborais fundamentais aos e as 

traballadoras domésticas de todo o mundo.  
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O pasado 8 de maio de 2013 na Comisión de Emprego e Seguridade 

Social do Congreso dos Deputados, aprobouse por unanimidade unha 

emenda transaccional á Proposición non de lei sobre ratificación do 

Convenio número 189 da OIT e a Recomendación número 201 sobre o 

traballo decente para as traballadoras e traballadores domésticos, 

compromiso a pesares do cal o Goberno de España aínda non levou a 

ratificación ao Congreso, deixando aos traballadores e traballadoras do 

fogar en condicións de desigualdade con respecto ao resto de sectores.  

 

Durante este tempo, a indiferenza e o desinterese por parte das 

institucións xunto coa reforma laboral, favoreceron o retroceso dos 

dereitos laborais e impediron sistematicamente a súa extensión nun 

sector totalmente precarizado, sen a protección e a cobertura social que 

teñen outras actividades económicas, e con taxas moi elevadas de 

economía mergullada. Do elevado número de altas na Seguridade 

Social das empregadas do fogar rexistrado en 2012 coa Lei de 

regularización do servizo doméstico, entón incorporáronse 7.170 

traballadoras, pasouse a un arrefriado das afiliacións.  

 

Dende o Grupo Socialista consideramos que esta preocupante situación 

require intensificar os esforzos para a posta en marcha de accións 

positivas concretas que eliminen as diferenzas nas condicións de 

traballo e, en particular na remuneración entre mulleres e homes. 

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Como ten previsto a Xunta de Galicia reducir a fenda salarial 

existente en Galicia entre homes e mulleres? 

 

2. Que medidas de apoio económico e técnico para a implantación 

voluntaria de plans de igualdade ou de outras medidas de 

promoción da igualdade ten previsto aplicar o Goberno galego 

durante esta lexislatura? 

 

3. Que valoración fai o Goberno galego da implantación na nosa 

comunidade da Lei 2/2007 de 28 de marzo do Traballo en 

Igualdade das Mulleres de Galicia? 
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4. Considera o goberno galego que se está a cumprir a Lei 2/2007 

de 28 de marzo do Traballo en Igualdade das Mulleres de 

Galicia? 

5. Cre necesario a Xunta de Galicia a posta en marcha dunha Lei de 

igualdade salarial entre homes e mulleres? 

6. Considera o Goberno galego que se está a cumprir a lexislación 

vixente en materia de riscos laborais naqueles casos nos que unha 

traballadora se atopa en situación de embarazo ou lactación? 

7. Que medidas ten previsto poñer en marcha o Goberno galego, 

durante a X lexislatura, para garantir os dereitos das traballadoras 

que se atopan en situación de embarazo ou lactación? 

8. Que valoración fai a Xunta de Galicia das condicións laborais 

das traballadoras domésticas? 

9. Que medidas ten previsto poñer en marcha o Goberno galego 

para mellorar as condicións laborais das traballadoras 

domésticas? 

 

Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:23:52 

 
María Luisa Pierres López na data 05/02/2018 14:23:57 

 
Julio Torrado Quintela na data 05/02/2018 14:24:00 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, José Manuel Pérez Seco, Abel Losada 

Álvarez, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, 

deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta por escrito. 

 

Hai menos dunha semana, ocorría un incendio nunha nave auxiliar da 

empresa de residuos que antes era Sogarisa, S.A. en As Somozas (A 

Coruña). O lume calcinou unha instalación duns 3000 metros cadrados 

na que se almacenaban centos de depósitos con produtos químicos 

inflamables e outros residuos e, segundo fontes da propia Xunta de 

Galicia, as causas do incendio estanse investigando. 

 

Dicimos que antes era Sogarisa porque a xestión do Centro de 

Tratamento de Residuos Industriais de Galicia (CTRIG) corresponde 

dende finais de decembro de 2016 á UTE de empresas “PMA-Conteco” 

(tamén accionistas da antiga Sogarisa), pero a titularidade do CTRIG e 

das súas instalacións segue a ser da Xunta de Galicia. Cando no ano 

1995 comezaba a súa andaina, Sogarisa era un referente na xestión de 

residuos en España, obtiña potentes beneficios e a propia Xunta de 

Galicia era tamén accionista.  

 

No ano 2016, a Xunta de Galicia decidiu desfacerse do seu 10 % de 

accionariado e cesar a Sogarisa na súa actividade de explotación do 

CTRIG, comezando un proceso de licitación de adxudicación da 

xestión do centro proceso ao que, curiosamente, só se presentou unha 

empresa, a UTE de empresas “PMA-Conteco”. A partires de entón, 

comezaron a pasar cousas “raras”: O mesmo día da apertura da plica foi 

denunciada a adxudicación por presuntas irregularidades nos residuos, 

dando lugar a unha inspección da que nunca máis se soubo. Tan pronto 

comezou a súa actividade cos novos socios, dobrouse a entrada de 

residuos. A comezos de decembro de 2017, os novos responsables da 

empresa comunicaron un informe da consultora “HINTD” relativo á 

necesidade de reorganización dos recursos e de redución da dimensión 

do cadro de persoal (un ERE por motivos organizativos en virtude do 

que se prescindía de 13 traballadores). E, a finais dese mes de 
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decembro de 2017, comunicaron o novo convenio colectivo polo que se 

rexe a empresa, o de Residuos e non o de Actividades Químicas 

anterior (moito máis beneficioso para os traballadores). 

 

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

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Cales foron os motivos polos que o Goberno galego decidiu 

desfacerse do seu 10 % de accionariado en Sogarisa na súa 

actividade de explotación do Centro de Tratamento de Residuos 

Industriais de Galicia? 

2. Que fixo o Goberno galego con ese 10 %? 

3. Abriu o Goberno galego un expediente por presuntas 

irregularidades nos residuos nos días posteriores á apertura da 

plica? Cal foi o seu resultado? 

4. Cantas toneladas de residuos foron xestionadas entre os anos 

2009 e 2017? 

5. De que data é o informe da consultora “HINTD” relativo á 

necesidade de reorganización dos recursos e de redución da 

dimensión do cadro de persoal? Anterior ou posterior á entrada 

da UTE actualmente xestora do complexo? 

6. Tiña coñecemento o Goberno galego de que a entidade 

actualmente xestora do complexo ten a intención de prescindir de 

13 traballadores? 

7. Tiña coñecemento o Goberno galego de que a entidade 

actualmente xestora do complexo ía decidir a aplicación dun 

novo convenio colectivo, moito menos beneficioso para os 

traballadores? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   José Manuel Pérez Seco 

   Abel Losada Álvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/02/2018 16:04:59 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 05/02/2018 16:05:04 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/02/2018 16:05:12 

 
Raúl Fernández Fernández na data 05/02/2018 16:05:19 

 
María Luisa Pierres López na data 05/02/2018 16:05:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Alá polo mes de maio de 2017, un Consello da Xunta de Galicia 

aprobaba o inicio da tramitación do Decreto de creación do 

Observatorio dos ríos de Galicia, decreto que xa está en vigor. 

 

A creación dun Observatorio dos ríos de Galicia podería significar un 

avance na conservación e posta en valor do patrimonio natural e 

cultural galego así como un mecanismo de avaliación sobre a calidade 

ambiental dos recursos hídricos, mais este grupo parlamentario teme 

que non sexa ese o seu fin, pois da información facilitada polo Goberno 

galego xorden demasiadas cuestións: 

 

1. A aparente falla de transparencia e de horizontalidade no 

funcionamento do novo organismo.   

2. Nada di o decreto da financiación deste organismo nin da súa 

estrutura de persoal. 

3. Descoñécese como vai encaixar o Observatorio no organigrama 

da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.  

4. No Decreto fálase de funcións de educación ambiental, mais non 

hai institucións educativas na súa composición máis alá da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.  

5. Respecto das entidades ecoloxistas, hai demasiadas restricións.  

6. O concepto de participación da “cidadanía en xeral” é demasiado 

ambiguo.  

7. Por último, non desprende o decreto o interese real do Goberno 

galego por informar, educar, e implicar aos usuarios na 

planificación hidrolóxica.  
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Como vai encaixar o Goberno galego o Observatorio dos ríos de 

Galicia no organigrama da Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio?  

2. As recomendacións que fará o Observatorio terán algún tipo de 

obrigatoriedade para as administracións responsables da xestión 

dos recursos hídricos? 

3. Cal vai ser o seu réxime de funcionamento? Vai elaborar o 

Goberno galego un regulamento específico?  

4. Como se vai financiar?  

5. Cal vai ser a súa estrutura de persoal? Só política ou tamén 

técnica? Como se vai seleccionar a ese persoal? 

6. Presidirá o Observatorio a Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio? Cal vai ser o labor do Instituto do 

Territorio? E o dos Padroados dos Parques Naturais?  

7. Vai contar o Goberno galego coa Sociedade Galega de 

Educación Ambiental, coa Asociación dos Ensinantes de 

Ciencias de Galicia e con outras entidades que levan tempo 

dedicados á educación ambiental da cidadanía? Si a resposta é 

positiva, como o vai facer? 

8. Por que se restrinxe a participación ás entidades ecoloxistas que 

“teñan entre os seus fins estatutarios a defensa dos ecosistemas 

fluviais”? 

9. Son os 32 integrantes do Observatorio que recolle o Decreto o 

que o Goberno entende como un “foro de encontro 

interdisciplinar entre organismos públicos e as sociedades civís e 

do coñecemento”?  

10. Como se integrará o Observatorio cos procesos de planificación 

hidrolóxica? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2018 

 

Asdo: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/02/2018 16:01:07 

 
Raúl Fernández Fernández na data 05/02/2018 16:01:13 

 
María Luisa Pierres López na data 05/02/2018 16:01:18 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

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

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Na última visita ao CHUO, informábanos a Comisión de Centros das 

mobilizacións previstas por parte das traballadoras e traballadores da empresa 

FERROVIAL que presta servizos tanto de limpeza como de mantemento para o 

CHUO.  

Denunciaban unha situación de precariedade absoluta e vulneración do Convenio 

Colectivo, cunha falta total de efectivos humanos e materias nun contexto de 

incremento da carga de traballo, agudizada pola ampliación do propio hospital. 

Pese a dita ampliación, nin a empresa nin a Xunta de Galicia mostraron interese 

algún sobre a necesidade de incremento de persoal polo debido aumento do 

espazo. Denunciando que no caso da limpeza, están a recibir a orde de “limpar de 

pasada”.  

O persoal do servizo de mantemento, denuncia tamén que non se están a pagar os 

festivos e fin de semana así como o plus de perigosidade, causando un agravio 

comparativo respecto do persoal de outros centros da provincia xestionados pola 

mesma empresa. 

Unha vez máis, cando se trata da defensa dos servizos públicos e os dereitos de 

traballadoras e traballadores, o Goberno do Partido Popular mantense pasivo ante 

unha situación que xa pasou de mobilización a folga.  

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas: 
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- Considera a Xunta de Galicia que se están a respectar os dereitos das 

traballadoras e traballadores da empresa FERROVIAL que prestan 

servizos de mantemento e limpeza para o CHUO? 

- Que actuacións levou a cabo a Xunta de Galicia ante a demanda do 

persoal de mantemento e limpeza do incumprimento dos seus dereitos 

laborais? 

- Ten previsto a Xunta de Galicia levar a cabo algún tipo de diálogo coa 

empresa para a solución do conflito?  

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 05/02/2018 17:03:57 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Luís Villares Naveira e Paula Vázquez Verao, deputado e deputada do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 157 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

A empresa CONSTRUCIÓNS E OBRAS AYASA, S.L., domiciliada no 

Polígono Industrial da Raña, Rúa 8, Parcela 124 - 125, O Barco de Valdeorras, é 

unha empresa de construción que ademais dispón de clasificación empresarial de 

obras e servizos para contratar coas administracións públicas. 

A empresa traballa actualmente no izado da capa de rodamento da Rúa Conde de 

Monforte, no Concello de Monforte.  

Segundo a normativa vixente esta empresa ten que constituír unha fianza ou 

garantía e é responsable da posesión dos residuos que xera segundo o Real 

Decreto 105/2008, no que se regula a produción e xestión dos residuos de 

construción e demolición: “O posuidor dos residuos obrígase, mentres se atopen 

no seu poder, a mantelos en condicións adecuadas de hixiene e seguridade, así 

como a evitar a mestura de fraccións xa seleccionadas que impida ou dificulte a 

súa posterior valorización o eliminación”. 

O Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a trazabilidade dos 

residuos, regula no artigo 9 “o traslado de residuos non perigosos de construción 

e demolición”. Sen prexuízo das disposicións que regulan a normativa de 

transporte de mercadorías, o traslado de residuos de construción e demolición 

regularase pola súa normativa específica contida no Real decreto 105/2008, do 1 

de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción 

e demolición. 
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O traslado de residuos de construción e demolición desde o/a produtor/a ata o/a 

xestor/a destinatario/a documentarase mediante un comprobante de entrega co 

contido mínimo que se especifica no anexo VI. O traslado de residuos de 

construción e demolición entre xestores documentarase mediante un 

comprobante de entrega, conforme o especificado na liña a) deste artigo”.  

 

Ademais, débense cumprir uns requisitos mínimos para o seu almacenamento 

temporal, que deberá constar nun libro rexistro documental destes residuos 

producidos e/ou xestionados, segundo o artigo 11, polo produtor dos mesmos. 

 

Os residuos desta actividade deben trasladarse á planta de amoreamento e 

tratamento deste tipo de materiais na Chacinera de Monforte. No canto desta 

operación, esta empresa está orixinando unha vertedura de xeito ilegal e 

incontrolado co soterramento dos mesmos na finca rústica dun particular, na 

parroquia de Neiras, no Concello de Sober, concretamente na finca rústica con 

referencia catastral seguinte:  polígono 14, nº de parcela 145, do Concello de 

Sober, unha finca na zona do Reboredo. 

 

O enterramento destes residuos, “almacenamento provisional á espera do seu 

traslado á planta de tratamento”, segundo a empresa fíxose debido a que a planta 

só abre en horario de mañá. Esta versión non casa coa actitude de trasladalos a 

unha finca doutro Concello para despois levalos a tratar, pois  realízase mediante 

o soterramento segundo indica a Asociación Profesional de Recicladores de 

Construción e Demolición de Galicia (ARCODEGA), parte denunciante do caso. 

A Consellería de Medio Ambiente é a encargada de investigar estes feitos, 

ademais de ser a competente en materia de a autorización, vixilancia, inspección 

e sanción das actividades de produción e xestión de residuos procedentes da 

construción. 
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O artigo 6 do Real Decreto 105/2008, polo que se regula  a produción e xestión 

dos residuos de construción e demolición, establece a colaboración das CCAA e 

as entidades locais, así como a asistencia mutua no cumprimento do réxime de 

control da produción, posesión e xestión  dos residuos de construción e 

demolición.  Neste caso, tanto o Concello de Monforte, onde se están levando a 

cabo as obras, como o de Sober, onde se están  a soterrar os residuos, como a 

propia Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, na súa labor de 

inspección e sanción da produción, posesión e xestión de residuos de construción 

e demolición, teñen a obriga de vixiar o cumprimento da normativa por parte da 

empresa. 

Ademais, a Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental da 

Comunidade Autónoma de Galicia no seu artigo 33 sinala as infraccións 

ambientais, entre elas a descarga no medio ambiente, xa sexa nas augas 

marítimas ou continentais, solo ou subsolo e atmosfera de produtos ou 

substancias  en estado sólido, líquido ou gasoso ou de formas de enerxía, incluso 

sonoras, que constitúan un risco obxectivamente verificable para a saúde humana 

e os recursos naturais, que supoñan un deterioro ou degradación das condicións 

ambientais ou afecten negativamente ao equilibrio ecolóxico en xeral. 

A competencia para incoación e instrución dos procedementos sancionadores en 

materia de residuos segundo o artigo 16, correspóndelle as delegacións 

provinciais da Consellería competente en materia de ambiente.  

O incumprimento das obrigas establecidas neste decreto dará lugar á aplicación 

do réxime sancionador previsto na lei 22/2011, de residuos e solos contaminados 

e na Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. Consideraranse 

infraccións graves segundo o  artigo 46.3 c) “O abandono, vertedura ou 

eliminación incontrolados de calquera tipo de residuos non perigosos sen que se 

puxese en perigo grave a saúde das persoas ou se producise un dano ou 

deterioración grave para o ambiente.” 
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Esta infracción considerada grave inicialmente castígase con multas que van 

desde  901 ata os  45000 euros.  

Por outra parte, é notorio, pola persistencia de vertedoiros incontrolados con 

restos de material de construción, que non todo este tipo de residuos se teñen 

tratado adecuadamente no sur de Lugo. 

Polo exposto, o deputado e deputada que subscriben, preguntan á Xunta: 

1.-Ten coñecemento a Consellería de Medio Ambiente dos feitos descritos, en 

relación ao soterramento de residuos da construción nunha finca rústica de 

Neiras, no entorno do Reboredo, con referencia catastral polígono 14, nº de 

parcela 145, do Concello de Sober?  

2.-Que medidas ten previsto a Xunta adoptar contra a empresa? 

3.-Ten coñecemento a Xunta da deixazón de funcións na vixilancia e control de 

residuos por parte da Consellería de Medio Ambiente? 

4.-Que medidas de colaboración coas entidades locais de Sober e Monforte vai 

impulsar a Xunta para vixiar as verteduras ilegais no Polígono Industrial do 

Reboredo? 

5.-Que medidas vai tomar a Xunta para aumentar os servizos de tratamento de 

residuos da construción no sur de Lugo? 

 Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018. 

  Asdo.: Luís Villares Naveira 

   Paula Vázquez Verao 

   Deputado e deputada do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 06/02/2018 11:13:39 

 

Paula Vázquez Verao na data 06/02/2018 11:13:47 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galicia que segundo a EPA a poboación en 

Galicia caera en máis de 14.000 persoas no ano 2017 en comparación co 

ano 2016, segundo os datos da EPA que ven de publicar o instituto 

Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

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

 

José Manuel Lago Peñas na data 05/02/2018 14:34:32 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta que Galicia sufra un retroceso demográfico en 2017 

mentres que a poboación no conxunto do Estado se incrementou, segundo 

os datos da EPA que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística 

(INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta que Galicia sexa a quinta comunidade autónoma con 

peor evolución demográfica do Estado no ano 2017, segundo os datos da 

EPA que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o 

Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta que Galicia forme parte do grupo de comunidades 

autónomas do Estado que sufriron regresión demográfica en 2017 fronte 

ao grupo de territorios máis dinámicos, fundamentalmente as illas, Madrid 

e o arco mediterráneo, segundo os datos da EPA que vén de publicar o 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística 

(IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

82231



 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 05/02/2018 16:18:27 

 

82232



 
 

 

 

   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que, en opinión da Xunta de Galicia, poden explicar 

que en 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, a poboación 

activa de Galicia se reducira en 15.000 persoas, segundo os datos da EPA 

que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto 

Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar 

que en 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, a poboación 

activa en Galicia se reducira o 1,2% mentres que medrou o 0,1% no 

conxunto do Estado, segundo os datos da EPA que vén de publicar o 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística 

(IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar 

que en 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, Galicia sexa 

a cuarta comunidade autónoma con peor evolución da súa poboación 

activa, segundo os datos da EPA que vén de publicar o Instituto Nacional 

de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar 

que en 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, en Galicia se 

reduza o número de mulleres activas mentres que aumenta no conxunto do 

Estado, o que agrava a discriminación das mulleres en relación ao 

mercado de traballo, segundo os datos da EPA que vén de publicar o 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística 

(IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galicia que a maior perda de actuacións no ano 

2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, se concrete entre as 

persoas máis novas, en especial entre os que teñen entre 25 e 34 anos que 

son os que sofren o 90% de toda a perda de activos, segundo os datos da 

EPA que ven de publicar o instituto Nacional de Estatística (INE) e o 

Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galicia que en 2017, o cuarto ano da fase alcista 

do ciclo económico, a poboación activa medre fundamentalmente entre as 

persoas de máis de 45 anos, o que agrava o proceso de avellentamento que 

está sufrindo o mercado laboral galego, segundo os datos da EPA que vén 

de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego 

de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galicia que en 2017, o cuarto ano da fase alcista 

do ciclo económico, Galicia sexa a terceira comunidade autónoma na que 

máis cae a poboación activa entre 25 e 34 anos, formando con Asturias e 

Cantabria o territorio que encabeza a perda de activos novos, segundo os 

datos da EPA que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) 

e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galicia que en 2017, o cuarto ano da fase alcista 

do ciclo económico, a taxa de actividade de Galicia sexa de tan só o 53%, 

a segunda máis baixa do Estado, segundo os datos da EPA que vén de 

publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de 

Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galicia que en 2017, o cuarto ano da fase alcista 

do ciclo económico, a taxa de actividade galega estea case 6 puntos por 

debaixo da media do Estado e a máis de 10 puntos das CCAA máis 

dinámicas, segundo os datos da EPA que vén de publicar o Instituto 

Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galicia que en 2017, o cuarto ano da fase alcista 

do ciclo económico a taxa de actividade en Galicia caera o 0,4% mentres 

que no Estado fíxoo de media o 0,15, isto é, case tres veces menos, 

segundo os datos da EPA que vén de publicar o Instituto Nacional de 

Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galicia que en 2017, o cuarto ano da fase alcista 

do ciclo económico, a taxa de actividade feminina sexa do 48,8% en 

Galicia, nove puntos menos que a masculina que pechou, 2017, no 57,6%, 

segundo os datos da EPA que vén de publicar o Instituto Nacional de 

Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galicia que en 2017, o cuarto ano da fase alcista 

do ciclo económico, a taxa de actividade feminina en Galicia sexa do 

48,8% fronte a unha taxa no conxunto do Estado do 53,3%, isto é, case 

cinco puntos máis alta que a nosa, segundo os datos da EPA que vén de 

publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de 

Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta de Galicia que en 2017, o cuarto ano da fase alcista 

do ciclo económico, a taxa de actividade das persoas máis novas, as que 

teñen menos de 25 anos, peche o 2017 case sete puntos por debaixo da 

media estatal, logo de incrementarse máis dun punto no último ano, 

segundo os datos da EPA que ven de publicar o instituto Nacional de 

Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

82257



 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 05/02/2018 16:43:12 

 

82258



 
 

 

 

   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como pode explicar o Goberno galego que no ano 2017, o cuarto ano da 

fase alcista do ciclo económico, só se crearan en Galicia 6.100 empregos, 

a cifra máis baixa desde que saimos da recesión, segundo os datos da EPA 

que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto 

Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como pode explicar o Goberno galego que no ano 2017, o cuarto ano da 

fase alcista do ciclo económico, se producira unha preocupante 

desaceleración na creación de emprego, pasando de aumentar en 32.000 

persoas en 2015, en 17.000 en 2016 e agora tan só en 6.000, segundo os 

datos da EPA que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) 

e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora o Goberno galego que no conxunto do ano o emprego só 

medrara en 6.000 persoas pero que no cuarto trimestre se destruíran 

17.000 empregos, e o anticipo dea balance negativo nos trimestres 

seguintes, segundo os datos da EPA que ven de publicar o instituto 

Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

82263



 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 05/02/2018 16:46:34 

 

82264



 
 

 

 

   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cree posible o Goberno galego cumprir co seu compromiso de xerar 

100.000 empregos na lexislatura cando no seu primeiro ano non conseguiu 

máis de 6.000, segundo os datos da EPA que vén de publicar o Instituto 

Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como pode explicar o Goberno galego que no ano 2017 o emprego 

medrara en Galicia o 0,6% fronte a un incremento do 2,6% na media do 

Estado, isto é, que o emprego medre catro veces menos no noso país, 

segundo os datos da EPA que vén de publicar o Instituto Nacional de 

Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como pode explicar o Goberno galego que fronte ao 0,6% de aumento do 

emprego en Galicia haxa comunidades como Cataluña cun incremento do 

3,5% (seis veces máis que nós), Andalucía co 4,4% (sete veces máis que 

nós) e Canarias que cun incremento do seu emprego do 5,5% multiplica 

por nove veces a taxa de Galicia, segundo os datos da EPA que vén de 

publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de 

Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como pode explicar o Goberno galego que no ano 2017 Galicia sexa a 

quinta comunidade coa peor evolución de emprego entre as 17 

comunidades autónomas do Estado, segundo os datos da EPA que ven de 

publicar o instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de 

Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora a Xunta as diferenzas territoriais na evolución do emprego 

ente as comunidades do norte do Estado e o arco mediterráneo e as illas, 

segundo os datos da EPA que vén de publicar o Instituto Nacional de 

Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como pode explicar o Goberno galego que o número de homes con 

emprego caera en Galicia en 2.500 persoas, no cuarto ano da fase alcista 

do ciclo económico, fronte a un incremento de 267.000 no conxunto do 

Estado, segundo os datos da EPA que vén de publicar o Instituto Nacional 

de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora o Goberno galego que no ano 2017 se reducira o número de 

persoas con traballo entre os que teñen de 25 a 44 anos mentres que 

aumentou nos maiores de 45, isto é, que cada vez teñamos empregadas 

menos persoas novas e máis persoas maiores, segundo os datos da EPA 

que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto 

Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta escrita, sobre o mantemento das aulas nas 

localidades e comarcas atinxidas pola neve e as xeadas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A comezos do mes de febreiro a neve atinxiu vilas e comarcas do país, 

principalmente da montaña de Lugo e Ourense, dificultando ou mesmo 

impedindo que transitaran polas estradas os vehículos, tamén o transporte 

escolar.  

Porén, malia a alerta meteorolóxica pola neve e as xeadas, a Consellaría 

de Educación derivou nas empresas de transporte a decisión última de recoller ou 

non o alumnado e nas direccións dos centros  a súa abertura ou suspensión das 

aulas. 

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

escrita: 
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- Cal é o protocolo que segue a Consellaría de Educación en situacións de 

alerta meteorolóxica para determinar o mantemento ou non das aulas? 

- Cre prudente que sexan as empresas de transporte as que decidan se 

recollen o alumnado ou non para o levar ao centro? 

- Non cre o Goberno galego que sería máis correcto e acaído que, despois 

de analizar a situación meteorolóxica, fose a consellaría quen adoptase a 

decisión? 

 

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Olalla Rodil Fernández na data 06/02/2018 12:24:59 

 

Noa Presas Bergantiños na data 06/02/2018 12:25:05 

 

María Montserrat Prado Cores na data 06/02/2018 12:25:09 

 

Ana Pontón Mondelo na data 06/02/2018 12:25:10 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/02/2018 12:25:12 
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82281



 
 

 

 

   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- O Goberno galego considera unha evolución perigosa que en tan só un 

ano, os maiores de 45 anos pasaran de ser o 45% do emprego total en 

2016 a ser o 47% en 2017, segundo os datos da EPA que vén de publicar o 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística 

(IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como pode explicar o Goberno galego que a taxa de emprego de Galicia 

sexa tan só o 45,2% ao final de 2017, catro puntos menos que a media do 

Estado, segundo os datos da EPA que vén de publicar o Instituto Nacional 

de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como pode explicar o Goberno galego que Galicia sexa a cuarta 

comunidade autónoma ca taxa de emprego máis baixa a case dez puntos 

de Madrid, que é a que ten o valor máis alto, segundo os datos da EPA que 

vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto 

Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como pode explicar a Xunta que no ano 2017 o emprego autónomo caera 

en Galicia o 3,3%, segundo os datos da EPA que vén de publicar o 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística 

(IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como pode explicar a Xunta que a destrución de emprego ocupado por 

persoas cotizantes no réxime de autónomos se reduza o dobre que na 

media do Estado en 2017, segundo os datos da EPA que vén de publicar o 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística 

(IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Que razóns pode explicar en opinión da Xunta que en 2017 o emprego 

asalariado en Galicia aumentara o 1,7% fronte a un incremento do 3,5% 

de media no Estado, isto é, o dobre que aquí, segundo os datos da EPA 

que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto 

Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

82292



 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 05/02/2018 19:02:59 

 

82293



 
 

 

 

   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Que razóns poden explicar que no ano 2017 o emprego asalariado no 

sector privado en Galicia medre sete veces menos que na media do 

Estado, segundo os datos da EPA que vén de publicar o Instituto Nacional 

de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Que explicación pode dar o Goberno galego para que en 2017 se destruíra 

emprego no sector privado da economía en Galicia, segundo os datos da 

EPA que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o 

Instituto Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como pode explicar a Xunta que en Galicia se perderan máis de 4.000 

empregos no sector privado mentres que se crearon 402.000 empregos no 

conxunto do Estado, como é posible unha evolución tan radicalmente 

diferente en Galicia e no Estado en 2017, segundo os datos da EPA que 

vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto 

Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que, en opinión da Xunta, poden explicar que o 

emprego a tempo completo aumente en Galicia menos da metade do que o 

fai de media no conxunto do Estado en 2017, segundo os datos da EPA 

que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto 

Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Cales son as razóns que en opinión do Goberno galego a taxa de emprego 

en Galicia medrara o 0,5% no ano 2017, menos da metade do que medrou 

a taxa no conxunto do Estado, segundo os datos da EPA que vén de 

publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de 

Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Como valora o Goberno galego que o número de persoas en desemprego 

caia en 22.100 no ano 2017 ao tempo que o número de persoas con 

emprego só se incrementou en 6.200, segundo os datos da EPA que vén de 

publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de 

Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita. 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi 

preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da 

EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na 

poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada. 

Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución 

das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final 

de 2017 co final de 2016. 

Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo 

Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita: 

- Está satisfeita a Xunta de Galicia co feito de que o desemprego baixe non 

porque as persoas en paro atopen un traballo senón porque deixen de 

buscalo cando menos de facelo en Galicia, segundo os datos da EPA que 

vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto 

Galego de Estatística (IGE)? 

 Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

82306



 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 05/02/2018 19:13:08 

 

82307



BOLETÍN OFICIAL DO 
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións: 
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela. 
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25 
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727 




