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ı 42504 (10/POC-007026)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a actuación da Xunta de Galicia na promoción e desenvolvemento dos campionatos de caza
de raposo
139665

ı 42515 (10/POC-006647)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a colaborar co Goberno de Navarra para axudar
a localizar os galegos encarcerados no Forte de San Cristóbal, en Pamplona
139669

ı 42516 (10/POC-006648)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a elaboración dun plan de eliminación dos elementos de exaltación do franquismo que subsisten en Galicia
139672

ı 42517 (10/POC-006649)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre as actuacións da Consellería de Cultura destinadas á protección dos xacementos arqueolóxicos do illote Areoso
139675

ı 42518 (10/POC-006650)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia na posta en marcha do Museo da Romanización de Galicia
139677
no cuartel de San Fernando, de Lugo

ı 42519 (10/POC-006651)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas a tomar pola Consellería de Cultura e Turismo en relación coa afectación que
está a sufrir o patrimonio arqueolóxico polas plantacións de especies arbóreas, especialmente eu139679
caliptos

139642
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ı 42520 (10/POC-006652)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas a adoptar pola Consellería de Cultura e Turismo destinadas a asegurar a protección dos campamentos romanos localizados en Lugo e Ourense
139683

ı 42521 (10/POC-006653)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo en relación coa rehabilitación da casa medieval situada na cidade de Lugo, no Camiño Primitivo, e encostada á muralla
139685

ı 42522 (10/POC-006654)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre o funcionamento da Unidade de Muller e Ciencia

ı 42523 (10/POC-006655)

139687

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre o convenio de colaboración entre Turismo de Galicia e a Catedral de Santiago para coeditar
un libro sobre a catedral co gallo do Xacobeo 2021
139690

ı 42524 (10/POC-006656)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre as instalacións do Centro de Orientación Familiar de Burela

139692

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os partes de garda no Hospital de Valdeorras

139694

ı 42530 (10/POC-006657)
ı 42545 (10/POC-006662)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 4 máis
Sobre a actuación do Goberno galego para levar a cabo algunha iniciativa que axude a retomar a
139698
negociación do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa

ı 42548 (10/POC-006663)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre a actuación do Goberno galego para levar a cabo algunha iniciativa que axude a retomar a
139700
negociación do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa

139643
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ı 42625 (10/POC-006666)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre o desenvolvemento do Plan de sendas de Galicia

ı 42628 (10/POC-006667)

139702

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as melloras e actuacións concretas que recolle o proxecto de adecuación paisaxística do Camiño Francés no termo municipal de Santiago de Compostela
139704

ı 42630 (10/POC-006668)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre os traballos correspondentes á integración do Camiño Inglés no termo municipal de Santiago
de Compostela, e o tratamento que se lle vai dar ao Camiño ao seu paso pola zona industrial ou no
139707
tránsito polo cemiterio de Boisaca

ı 42632 (10/POC-006669)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as melloras e actuacións concretas que recolle o proxecto de adecuación paisaxística do Camiño Portugués no termo municipal de Santiago de Compostela
139709

ı 42634 (10/POC-006670)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 7 máis
Sobre o desenvolvemento do Plan de sendas na comarca de Pontevedra

ı 42640 (10/POC-006671)

139712

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co impulso de prazas públicas no centro de día e
na residencia para a terceira idade no concello de Mondoñedo
139714

ı 42648 (10/POC-006672)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación económica e social derivada da perda de convenio de referencia na empresa eléctrica Grupo Endesa, especialmente nas Pontes
139717

ı 42654 (10/POC-006673)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o proxecto e a obra de reforma da ponte Boado

139722

139644
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ı 42656 (10/POC-006674)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de CompostelaDuplicación da calzada da AC-522 (As Galanas -Pardiñas) e a valoración pola Xunta de Galicia do
139725
cumprimento do horizonte temporal no ano 2017

ı 42657 (10/POC-006675)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Santiago - N 541 treito A Ramallosa - A Estrada,
e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal no ano 2015
139727

ı 42658 (10/POC-006676)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Brión-Noia-desdobramento da VAP BriónNoia, e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal no ano 2015
139729

ı 42659 (10/POC-006677)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Santiago - Costa da Morte, e a valoración pola
139731
Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal no ano 2020

ı 42660 (10/POC-006678)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostelaconexión N-550 (As Galanas) - variante AC-841, e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento
do horizonte temporal no ano 2017
139733

ı 42661 (10/POC-006679)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostelacinturón oeste treito II: Pardiñas-Roxos, e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento do
139736
horizonte temporal no ano 2017

ı 42662 (10/POC-006680)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela cinturón oeste treito IV: Brins - N-550 (Polígono Industrial Tambre), e a valoración pola Xunta de
139738
Galicia do cumprimento do horizonte temporal establecido no ano 2020

139645
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ı 42663 (10/POC-006681)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela cinturón oeste treito III: Roxos-Brins, e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento do hori139740
zonte temporal establecido no ano 2020

ı 42665 (10/POC-006682)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela cinturón oeste treito III: Roxos-Brins, e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal establecido no ano 2020
139742

ı 42666 (10/POC-006683)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as reclamacións polas retencións na AP9

139746

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado no que se atopan as instalacións do CEIP Virxe do Carme, de Burela

139750

ı 42668 (10/POC-006684)
ı 42669 (10/POC-006685)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para o abaratamento das peaxes nas autoestradas
139754
de titularidade autonómica

ı 42671 (10/POC-006686)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o balance do programa Rexurbe nos anos 2016-2018

139758

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o proxecto de reforma da estrada PO-331

139762

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o proxecto de senda peonil do Val

139766

ı 42672 (10/POC-006687)
ı 42673 (10/POC-006688)

139646
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ı 42674 (10/POC-006689)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación cos danos ocasionados pola nevarada deste outono na montaña de Lugo
139769

ı 42675 (10/POC-006690)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as incidencias no transporte de escolares do concello de Láncara

139772

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xestión de residuos nos vertedoiros

139776

ı 42676 (10/POC-006691)
ı 42677 (10/POC-006692)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia para mellorar a comunicación ferroviaria no sur de Lugo
139781

ı 42679 (10/POC-006693)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula
Sobre o intento de asasinato dunha muller acontecido no Grove

139784

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as medidas a tomar pola Xunta de Galicia en materia de xénero

139786

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da situación do estaleiro Vulcano

139789

ı 42680 (10/POC-006694)
ı 42681 (10/POC-006695)

ı 42685 (10/POC-006696)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego do funcionamento e do estado no que se atopa a residen139791
cia de maiores de Trives (Ourense)

ı 42693 (10/POC-006697)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os conﬂitos nos servizos de atención sanitaria urxente do Sistema galego de saúde 139794

139647
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ı 42695 (10/POC-006698)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coas obras en centros educativos da rede pública
139796
galega para este exercicio orzamentario

ı 42697 (10/POC-006699)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os traballos e programas que se están a desenvolver nas bibliotecas escolares galegas
139798

ı 42699 (10/POC-006700)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da oferta de emprego público no ensino para 2019
139800

ı 42726 (10/POC-006702)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración polo Goberno galego dos datos de aﬁliación á Seguridade Social con respecto
139802
ao resto do Estado

ı 42730 (10/POC-006703)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a valoración polo Goberno galego dos resultados de vendas nas lonxas galegas no ano 2018
139804

ı 42786 (10/POC-006705)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación co cobro de peaxes na AP53 no seu treito entre
Santiago e Lalín
139806

ı 42791 (10/POC-006706)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o número de centros de saúde construídos e que se van construír en Galicia

ı 42797 (10/POC-006707)

139810

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a política do Goberno galego en relación coa mellora da situación das persoas desempregadas en Galicia
139813

ı 42799 (10/POC-006708)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel

139648
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Sobre a valoración polo Goberno dos datos referidos ás prestacións contributivas por desemprego
139815

ı 42812 (10/POC-006709)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o modelo de xestión do Servizo de transporte sanitario urxente terrestre en Galicia

ı 42830 (10/POC-006710)

139817

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a retirada da concesión a dúas empresas de transporte público de Galicia

139820

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación actual da asistencia sanitaria no Salnés

139822

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación actual da asistencia sanitaria na comarca Ulla-Umia

139825

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a modiﬁcación dunha parada de autobús escolar en Muxía

139827

ı 42836 (10/POC-006711)
ı 42841 (10/POC-006713)
ı 42845 (10/POC-006714)
ı 42848 (10/POC-006715)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración e intencións da Xunta de Galicia no relativo á situación do Servizo de Urxencias
no hospital de Santiago de Compostela
139829

ı 42849 (10/POC-006716)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para frear a mortaldade das abellas como consecuencia do uso de produtos tóxicos na agricultura e os danos que sofre a produción de mel a
139832
consecuencia dos incendios forestais, o cambio climático e a Vespa velutina

ı 42857 (10/POC-006717)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o coñecemento e valoración por parte do Goberno galego da situación da planta de Isowat
en A Coruña e do sector industrial da comarca, así como as medidas que ten adoptado para favo139834
recer o seu fortalecemento

139649
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ı 42859 (10/POC-006718)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para combater a desigualdade salarial

ı 42860 (10/POC-006719)

139838

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Casal Vidal, Francisco
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do Programa bono autónomo, e os motivos para
desviar parte do orzamento deste fondo a outras políticas de autoemprego
139842

ı 42861 (10/POC-006720)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para combater a fenda salarial entre mulleres
e homes
139844

ı 42862 (10/POC-006721)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos resultados da Mostra continua de vidas laborais presentada polo Instituto Galego de Estatística na provincia da Coruña
139848

ı 42863 (10/POC-006722)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para acelerar o proceso de substitución da débeda que mantén
en axentes privados cara a débeda contraída cos mecanismos públicos, e o sobrecusto asociado a
non ter acudido a este sistema de ﬁnanciamento
139851

ı 42864 (10/POC-006723)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para combater a pobreza laboral e a desigual139854
dade salarial que reﬂicten os informes do Instituto Galego de Estatística

ı 42866 (10/POC-006724)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para combater a fenda salarial entre mulleres
e homes, con especial atención ás situacións que derivan en pobreza e risco de exclusión social
139858

ı 42869 (10/POC-006725)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia

139650
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Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para combater a fenda salarial entre mulleres
139862
e homes, con especial atención ás actividades nas que acada a maior intensidade

ı 42873 (10/POC-006726)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos resultados da Mostra continua de vidas labo139866
rais presentada polo Instituto Galego de Estatística na provincia de Ourense

ı 42874 (10/POC-006727)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia do impacto na calidade da asistencia sanitaria,
con especial atención ás gardas das especialidades e ao servizo de hospitalización a domicilio no
Hospital Comarcal de Valdeorras, tras a eliminación da Área sanitaria de Valdeorras
139869

ı 42877 (10/POC-006728)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia para combater o desequilibrio na repartición primaria da renda
139872

ı 42878 (10/POC-006729)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para combater a fenda salarial entre mulleres
e homes
139874

ı 42879 (10/POC-006730)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia no relativo ao salario medio das persoas máis novas,
segundo o informe do Instituto Galego de Estatística referido á Mostra continua de vidas laborais
139878

ı 42880 (10/POC-006731)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración por parte do Goberno galego no relativo a que o salario medio en Galicia se
atope por debaixo dos mil euros netos, segundo informe do Instituto Galego de Estatística referido
139881
á Mostra continua de vidas laborais

ı 42881 (10/POC-006732)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración por parte do Goberno galego no relativo a que o salario das persoas con contrato
139883
temporal sexa un sesenta por cento inferior ás que teñen contrato indeﬁnido

139651
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ı 42882 (10/POC-006733)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración por parte do Goberno galego no relativo a que case trescentas mil persoas asalariadas ingresaran menos de setecentos euros, en catorce pagas, durante o ano 2016
139886

ı 42883 (10/POC-006734)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para combater a fenda salarial entre mulleres
e homes en todos os tramos de idade
139889

139652

X lexislatura. Número 414. 18 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de xaneiro de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 42504 (10/POC-007026)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a actuación da Xunta de Galicia na promoción e desenvolvemento dos campionatos de caza
de raposo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42515 (10/POC-006647)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a colaborar co Goberno de Navarra para axudar
a localizar os galegos encarcerados no Forte de San Cristóbal, en Pamplona
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42516 (10/POC-006648)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a elaboración dun plan de eliminación dos elementos de exaltación do franquismo que subsisten en Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42517 (10/POC-006649)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre as actuacións da Consellería de Cultura destinadas á protección dos xacementos arqueolóxicos do illote Areoso
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42518 (10/POC-006650)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia na posta en marcha do Museo da Romanización de Galicia
no cuartel de San Fernando, de Lugo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42519 (10/POC-006651)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre as medidas a tomar pola Consellería de Cultura e Turismo en relación coa afectación que está
a sufrir o patrimonio arqueolóxico polas plantacións de especies arbóreas, especialmente eucaliptos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42520 (10/POC-006652)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas a adoptar pola Consellería de Cultura e Turismo destinadas a asegurar a protección dos campamentos romanos localizados en Lugo e Ourense
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42521 (10/POC-006653)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo en relación coa rehabilitación da casa medieval situada na cidade de Lugo, no Camiño Primitivo, e encostada á muralla
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42522 (10/POC-006654)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre o funcionamento da Unidade de Muller e Ciencia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 42523 (10/POC-006655)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre o convenio de colaboración entre Turismo de Galicia e a Catedral de Santiago para coeditar
un libro sobre a catedral co gallo do Xacobeo 2021
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42524 (10/POC-006656)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre as instalacións do Centro de Orientación Familiar de Burela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42530 (10/POC-006657)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os partes de garda no Hospital de Valdeorras
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42545 (10/POC-006662)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 4 máis
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Sobre a actuación do Goberno galego para levar a cabo algunha iniciativa que axude a retomar a
negociación do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42548 (10/POC-006663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre a actuación do Goberno galego para levar a cabo algunha iniciativa que axude a retomar a
negociación do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42625 (10/POC-006666)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre o desenvolvemento do Plan de sendas de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42628 (10/POC-006667)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as melloras e actuacións concretas que recolle o proxecto de adecuación paisaxística do Camiño Francés no termo municipal de Santiago de Compostela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42630 (10/POC-006668)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre os traballos correspondentes á integración do Camiño Inglés no termo municipal de Santiago
de Compostela, e o tratamento que se lle vai dar ao Camiño ao seu paso pola zona industrial ou no
tránsito polo cemiterio de Boisaca
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42632 (10/POC-006669)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as melloras e actuacións concretas que recolle o proxecto de adecuación paisaxística do Camiño Portugués no termo municipal de Santiago de Compostela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42634 (10/POC-006670)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 7 máis
Sobre o desenvolvemento do Plan de sendas na comarca de Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42640 (10/POC-006671)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
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Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co impulso de prazas públicas no centro de día e
na residencia para a terceira idade no concello de Mondoñedo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42648 (10/POC-006672)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación económica e social derivada da perda de convenio de referencia na empresa eléctrica Grupo Endesa, especialmente nas Pontes
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42654 (10/POC-006673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o proxecto e a obra de reforma da ponte Boado
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42656 (10/POC-006674)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de CompostelaDuplicación da calzada da AC-522 (As Galanas -Pardiñas) e a valoración pola Xunta de Galicia do
cumprimento do horizonte temporal no ano 2017
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42657 (10/POC-006675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Santiago - N 541 treito A Ramallosa - A Estrada,
e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal no ano 2015
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42658 (10/POC-006676)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Brión-Noia-desdobramento da VAP BriónNoia, e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal no ano 2015
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42659 (10/POC-006677)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada VAP Santiago - Costa da Morte, e a valoración pola
Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal no ano 2020
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 42660 (10/POC-006678)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostelaconexión N-550 (As Galanas) - variante AC-841, e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento
do horizonte temporal no ano 2017
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42661 (10/POC-006679)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostelacinturón oeste treito II: Pardiñas-Roxos, e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento do
horizonte temporal no ano 2017
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42662 (10/POC-006680)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela cinturón oeste treito IV: Brins - N-550 (Polígono Industrial Tambre), e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal establecido no ano 2020
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42663 (10/POC-006681)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela cinturón oeste treito III: Roxos-Brins, e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal establecido no ano 2020
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42665 (10/POC-006682)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela cinturón oeste treito III: Roxos-Brins, e a valoración pola Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal establecido no ano 2020
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42666 (10/POC-006683)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as reclamacións polas retencións na AP9
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 42668 (10/POC-006684)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado no que se atopan as instalacións do CEIP Virxe do Carme, de Burela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42669 (10/POC-006685)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para o abaratamento das peaxes nas autoestradas
de titularidade autonómica
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42671 (10/POC-006686)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o balance do programa Rexurbe nos anos 2016-2018
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42672 (10/POC-006687)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o proxecto de reforma da estrada PO-331
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42673 (10/POC-006688)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o proxecto de senda peonil do Val
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42674 (10/POC-006689)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación cos danos ocasionados pola nevarada deste outono na montaña de Lugo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42675 (10/POC-006690)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as incidencias no transporte de escolares do concello de Láncara
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42676 (10/POC-006691)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Sobre a xestión de residuos nos vertedoiros
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42677 (10/POC-006692)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia para mellorar a comunicación ferroviaria no sur de Lugo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42679 (10/POC-006693)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula
Sobre o intento de asasinato dunha muller acontecido no Grove
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42680 (10/POC-006694)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as medidas a tomar pola Xunta de Galicia en materia de xénero
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42681 (10/POC-006695)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da situación do estaleiro Vulcano
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42685 (10/POC-006696)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego do funcionamento e do estado no que se atopa a residencia de maiores de Trives (Ourense)
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42693 (10/POC-006697)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os conﬂitos nos servizos de atención sanitaria urxente do Sistema galego de saúde
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42695 (10/POC-006698)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coas obras en centros educativos da rede pública
galega para este exercicio orzamentario
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 42697 (10/POC-006699)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os traballos e programas que se están a desenvolver nas bibliotecas escolares galegas
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42699 (10/POC-006700)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da oferta de emprego público no ensino para 2019
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42726 (10/POC-006702)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración polo Goberno galego dos datos de aﬁliación á Seguridade Social con respecto
ao resto do Estado
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42730 (10/POC-006703)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a valoración polo Goberno galego dos resultados de vendas nas lonxas galegas no ano 2018
Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
- 42786 (10/POC-006705)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación co cobro de peaxes na AP53 no seu treito entre
Santiago e Lalín
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42791 (10/POC-006706)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o número de centros de saúde construídos e que se van construír en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42797 (10/POC-006707)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a política do Goberno galego en relación coa mellora da situación das persoas desempregadas en Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 42799 (10/POC-006708)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración polo Goberno dos datos referidos ás prestacións contributivas por desemprego
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42812 (10/POC-006709)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o modelo de xestión do Servizo de transporte sanitario urxente terrestre en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42830 (10/POC-006710)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a retirada da concesión a dúas empresas de transporte público de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42836 (10/POC-006711)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación actual da asistencia sanitaria no Salnés
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42841 (10/POC-006713)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación actual da asistencia sanitaria na comarca Ulla-Umia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42845 (10/POC-006714)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a modiﬁcación dunha parada de autobús escolar en Muxía
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 42848 (10/POC-006715)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración e intencións da Xunta de Galicia no relativo á situación do Servizo de Urxencias
no hospital de Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42849 (10/POC-006716)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl

139661

X lexislatura. Número 414. 18 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para frear a mortaldade das abellas como consecuencia do uso de produtos tóxicos na agricultura e os danos que sofre a produción de mel a
consecuencia dos incendios forestais, o cambio climático e a Vespa velutina
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 42857 (10/POC-006717)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o coñecemento e valoración por parte do Goberno galego da situación da planta de Isowat
en A Coruña e do sector industrial da comarca, así como as medidas que ten adoptado para favorecer o seu fortalecemento
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42859 (10/POC-006718)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para combater a desigualdade salarial
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42860 (10/POC-006719)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Casal Vidal, Francisco
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do Programa bono autónomo, e os motivos para
desviar parte do orzamento deste fondo a outras políticas de autoemprego
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42861 (10/POC-006720)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para combater a fenda salarial entre mulleres
e homes
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42862 (10/POC-006721)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos resultados da Mostra continua de vidas laborais presentada polo Instituto Galego de Estatística na provincia da Coruña
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42863 (10/POC-006722)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para acelerar o proceso de substitución da débeda que mantén
en axentes privados cara a débeda contraída cos mecanismos públicos, e o sobrecusto asociado a
non ter acudido a este sistema de ﬁnanciamento
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 42864 (10/POC-006723)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para combater a pobreza laboral e a desigualdade salarial que reﬂicten os informes do Instituto Galego de Estatística
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42866 (10/POC-006724)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para combater a fenda salarial entre mulleres
e homes, con especial atención ás situacións que derivan en pobreza e risco de exclusión social
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42869 (10/POC-006725)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para combater a fenda salarial entre mulleres
e homes, con especial atención ás actividades nas que acada a maior intensidade
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42873 (10/POC-006726)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos resultados da Mostra continua de vidas laborais presentada polo Instituto Galego de Estatística na provincia de Ourense
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42874 (10/POC-006727)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia do impacto na calidade da asistencia sanitaria,
con especial atención ás gardas das especialidades e ao servizo de hospitalización a domicilio no
Hospital Comarcal de Valdeorras, tras a eliminación da Área sanitaria de Valdeorras
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42877 (10/POC-006728)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia para combater o desequilibrio na repartición primaria da renda
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42878 (10/POC-006729)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia

139663

X lexislatura. Número 414. 18 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para combater a fenda salarial entre mulleres
e homes
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42879 (10/POC-006730)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia no relativo ao salario medio das persoas máis
novas, segundo o informe do Instituto Galego de Estatística referido á Mostra continua de vidas laborais
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42880 (10/POC-006731)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración por parte do Goberno galego no relativo a que o salario medio en Galicia se
atope por debaixo dos mil euros netos, segundo informe do Instituto Galego de Estatística referido
á Mostra continua de vidas laborais
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42881 (10/POC-006732)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración por parte do Goberno galego no relativo a que o salario das persoas con contrato
temporal sexa un sesenta por cento inferior ás que teñen contrato indeﬁnido
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42882 (10/POC-006733)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración por parte do Goberno galego no relativo a que case trescentas mil persoas asalariadas ingresaran menos de setecentos euros, en catorce pagas, durante o ano 2016
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 42883 (10/POC-006734)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para combater a fenda salarial entre mulleres
e homes en todos os tramos de idade
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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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
oral en Comisión.

Recentemente anunciouse a convocatoria dunha nova edición do campionato
provincial de caza de raposo de Pontevedra, que vai ter lugar o sábado 12 de xaneiro
nos montes de Cerdedo-Cotobade. Segundo consta na cartelaría que se fixo pública, o
citado campionato está organizado pola Federación Galega de Caza e conta co apoio da
Xunta de Galiza, da empresa ENCE e do Concello de Cerdedo-Cotobade.
Este patrocinio da administración galega contravén o acordo adoptado pola
comisión de medio ambiente do parlamento galego, que o pasado 1 de marzo de 2018
aprobou de forma unánime unha resolución no que se instaba á Xunta de Galiza a non
colaborar na promoción e desenvolvemento dos campionatos de caza do raposo.
A realidade é que a Xunta de Galiza leva anos apoiando os chamados
Campionatos de caza do raposo e a denominada Supercopa Galega, unha competición
CSV: REXISTRO-54ogcK7c0-7
Verificación:
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na que se premia a “habilidade” de matar o maior número de raposos no menor tempo
posíbel. O feito de tratar de equiparar actividades e prácticas deportivas con saír
masivamente ao monte a matar raposos supón un exercicio de crueldade e cinismo
absoluto, para tratar de xustificar a matanza sistemática destes pequenos mamíferos por
mero divertimento.
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A pervivencia dos chamados campionatos de caza de raposo e da denominada
“Supercopa galega” amosan unha auténtica falta de respecto ao medio natural, ao medio
rural e á súa veciñanza. Segundo datos de colectivos ecoloxistas, nestes “campionatos”
que se desenvolven de maneira intensiva ao longo de varias semanas, participan centos
de cazadores e poden chegar a abaterse máis de 200 exemplares de raposos.
A Xunta de Galiza colabora economicamente coa organización destas
actividades agresivas, que non están xustificadas nin por razóns de control poboacional
nin por potenciais danos producidos polo raposo. Segundo colectivos ecoloxistas como
ADEGA, ASCEL e o Grupo de Estudio dos Animais Salvaxes (GEAS), estas
competicións "non só carecen de total reprobación ética e moral senón que non teñen
xustificación científica, e fanse á marxe da planificación cinexética dos tecores".
Afirman tamén estas entidades que "Matar raposos non axuda a recuperar as poboacións
de perdices nin de coellos, afectadas por múltiples factores, sinalando entre outras,
tamén, ás malas prácticas cinexéticas, por sobrecaza ou por repoboacións cinexéticas
con animais de granxa, así coma, os cambios no hábitat, como os monocultivos
forestais".
Asemade, esta colaboración e apoio de administracións gobernadas polo PP é
unha mostra evidente de cinismo e de dobre linguaxe, pois mentres se di loitar contra o
maltrato animal promóvense estas macrocacerías que derivan en matanzas
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indiscriminadas e inxustificadas de animais silvestres.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
en comisión:
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1. Cal é a colaboración da Xunta de Galiza na promoción e desenvolvemento
dos campionatos de caza de raposo?
2. Canto diñeiro público destinou a administración galega á financiación de
competicións de caza de raposo no período 2013-2018?
3. Por que razón o goberno galego incumpre o acordo parlamentario do 1 de
marzo de 2018, no que se insta á Xunta de Galiza a non colaborar na promoción e
desenvolvemento destes campionatos?
4. Considera o goberno galego que é propio destes tempos promover actividades
de morte inxustificada da fauna silvestre, por simple divertimento?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 04/01/2019 14:24:39

María Montserrat Prado Cores na data 04/01/2019 14:24:44

Ana Pontón Mondelo na data 04/01/2019 14:24:45

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/01/2019 14:24:47

Olalla Rodil Fernández na data 04/01/2019 14:24:48
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Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2019 14:24:50
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Á Mesa do Parlamento
Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Juan
Manuel Díaz Villoslada deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
O Forte de San Cristóbal, situado no monte Ezkaba de Pamplona, foi
utilizado dende o golpe militar de 1936 ata 1945 como cárcere de presos
políticos chegados de toda España. De feito é considerado o penal máis duro
do franquismo.
Proxectado para 350 persoas, San Cristóbal chegou a albergar ata 2.500. En
total crese que estiveron encarcerados en condicións inhumanas máis de
7.000 persoas, moitas delas asasinadas, outras mortas pola tortura e as malas
condicións de vida.
Fai agora 80 anos no Forte de San Cristóbal produciuse unha das fugas máis
masivas da historia de Europa. O 22 de maio de 1938, 795 reclusos fuxiron
do Forte intentando chegar a Francia, máis soamente o lograron tres. Os
restantes foron maioritariamente asasinados.
Neste presidio estiveron republicanos e presos políticos chegados de toda
España e entre eles moitos galegos, calcúlase que máis de 700. Tamén
moitos galegos participaron na fuga de 1938 malia que ningún deles chegou
a Francia e foron fusilados en torno a 55. De feito, un dos organizadores da
fuga foi un galego, Antonio Valladares.
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Moitos outros galegos morreron no penal, fusilados o a causa da fame e dos
malos tratos.
O Goberno de Navarra está a levar a cabo, con motivo do 80 aniversario da
fuga, o chamado Proxecto Ezcaba, que integra moitas iniciativas e, entre
elas, unha das máis importantes é o intento de localizar e identificar a todos
os fugados e presos da San Cristóbal así como localizar ás súas familias.
Para elo, no I Encontro da Rede Autonómica de Memoria Histórica
celebrada en marzo deste ano en Pamplona, as trece comunidades asistentes
comprometéronse a colaborar na identificación dos presos de Ezkaba.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Pero neste encontro, inexplicable e inaceptablemente, non participou Galicia
a pesar do alto número de galegos que estiveron e morreron no Forte de San
Cristóbal e na fuga de 1938.
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Pero neste encontro, inexplicable e inaceptablemente, non participou Galicia
a pesar do alto número de galegos que estiveron e morreron no Forte de San
Cristóbal e na fuga de 1938.
Estes galegos, concidadáns nosos, teñen dereito a ser recoñecidos e
recordados e si é posible, atopar os seus corpos para ser exhumados e a
Xunta de Galicia debe prestar a súa colaboración.
Por todo o exposto anteriormente, a deputada e os deputados que asinan
formulan as seguintes preguntas:
1ª.) Vai a prestar a Xunta de Galicia a súa colaboración ao Goberno de
Navarra para axudar a localizar aos familiares dos galegos encarcerados e en
moitos casos mortos no Forte de San Cristóbal?
2ª.) Que accións vai levar a cabo para colaborar co Goberno de Navarra?
Pazo do Parlamento, 04 de xaneiro de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 12:46:06
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/01/2019 12:46:18

CSV: REXISTRO-qjViIR70U-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/01/2019 12:46:30
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Á Mesa do Parlamento
Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e Juan Díaz
Villoslada, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
A Lei 52/2007, de 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e
se establecen medidas en favor de quen padeceu persecución ou violencia
durante a guerra civil e a ditadura, establece no seu artigo 15 sobre símbolos e
monumentos públicos o seguinte:
“1. As Administracións públicas, no exercicio das súas competencias, tomarán
as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas e outros
obxectos ou mencións conmemorativas de exaltación, persoal ou colectiva, da
sublevación militar, da Guerra Civil e da represión da Ditadura. Entre estas
medidas poderá incluírse a retirada de subvencións ou axudas públicas.
2. O previsto no apartado anterior non será de aplicación cando as mencións
sexan de estrito recordo privado, sen exaltación dos enfrontados, ou cando
concorran razóns artísticas, arquitectónicas ou artístico-relixiosas protexidas
pola lei.
3. O Goberno colaborará coas Comunidades Autónomas e as Entidades Locais
na elaboración dun catálogo de vestixios relativos á Guerra Civil e á Ditadura
para os efectos previstos no apartado anterior.
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4. As Administracións públicas poderán retirar subvencións ou axudas aos
propietarios privados que non actúen do modo previsto no apartado 1 deste
artigo .”
No preámbulo da lei explícanse as razóns polas que se inclúen estas medidas:
“Establécense, así mesmo, unha serie de medidas en relación con os símbolos e
monumentos conmemorativos da Guerra Civil ou da Ditadura, sustentadas no
principio de evitar toda exaltación da sublevación militar, da Guerra Civil e da
represión da Ditadura, no convencemento de que os cidadáns teñen dereito a
que así sexa, a que os símbolos públicos sexan ocasión de encontro e non de
enfrontamento, ofensa ou agravio.”
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A pesar diso, e do tempo pasado, quedan moitos símbolos do franquismo en
edificios públicos e relixiosos en Galicia sen que se faga nada para cumprir a lei,
o que cremos que non se pode permitir. Debemos tomar todas as medidas
necesarias para terminar con esta presencia de elementos conmemorativos ou
exaltadores da ditadura franquista.
Por iso, no último debate do estado da autonomía e con ánimo de que a Xunta se
involucrara nunha política de memoria histórica, os socialistas transaccionamos
co PP unha resolución que di textualmente:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a consensuar coa Federación
Galega de Municipios e Provincias, coa Igrexa católica e coa Administración
xeral do Estado, un plan de eliminación dos elementos de exaltación do
franquismo que subsisten en Galicia, conforme o establecido na Lei 52/2007, do
26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen
medidas en favor das persoas que padeceron persecución ou violencia durante a
guerra civil e a ditadura.”
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Consideramos que soamente conseguiremos terminar coa simboloxía franquista
se todos os que teñen responsabilidades co tema se unen, e a Xunta de Galicia é
claramente a que ten que levar a iniciativa do tema e conseguir o consenso, pero
pasan os meses e non sabemos nada sobre este acordo.
Non sabemos que fixo a Xunta de Galicia nin sequera se comezou as conversas
coa Federación Galega de Municipios e Provincias, coa Igrexa e coa
administración central, para poñer en marcha a desaparición dos elementos de
exaltación do franquismo. Preguntamos sobre este tema na Comisión de Cultura
deste Parlamento pero, o representante da Consellería de Cultura afirmou que el
soamente podía responder polo que fai a Consellería directamente, e deu a
entender que nada se fixera.
Por todo o exposto anteriormente, a deputada e os deputados que asinan
formulan as seguintes preguntas:
1ª.) Que accións levou a cabo ata o momento a Xunta de Galicia para acordar
coa Federación de Municipios e Provincias de Galicia a Igrexa e Administración
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central un plan de eliminación dos elementos de exaltación do franquismo que
subsisten en Galicia tal como se acordou no Parlamento de Galicia?
2ª.) Estableceuse algún convenio ou acordo con algún deles?
3ª.) Que pensa facer a Xunta para conseguir este plan de eliminación de
símbolos franquista?

4ª.) Cando considera a Xunta de Galicia que terá concluído o plan de
eliminación de elementos de exaltación do franquismo que lle ordenou facer o
Parlamento de Galicia?
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2019

Asdo.: Concepción Burgo López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 12:56:22
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/01/2019 12:56:29
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/01/2019 12:56:35
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Á Mesa do Parlamento
Concepción Burgo López, Julio Torrado Quintes, Patricia Vilán Lorenzo e
Luis Álvarez Martínez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para
a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
No illote Areoso, situado na ría de Arousa, atópanse xacementos arqueolóxico
de gran valor que están desaparecendo polos efectos das mareas.
Ata de agora foron identificados cinco monumentos megalíticos, pertencentes
probablemente ao Neolítico ou Calcolítico. Ademais, polas praias do illote
esparéxese abundante material arqueolóxico sobre todo cerámica e restos de
comida, de feito apareceron restos datados no neolítico final e comezos da Idade
do Bronce, máis de 4.000 fragmentos de cerámica, ósos de animais e conchas
pertencentes a especies xa extinguidas e de grande valor porque non é habitual
que en Galicia se conserven de épocas tan antigas pola acidez do solo. Pode
haber moitos restos máis porque cada ano os temporais do inverno erosionan O
Areoso e deixan á vista novos achados arqueolóxicos ata entón sepultados pola
area.
Lamentablemente, a acción do mar está a afectar gravemente estes xacementos
arqueolóxicos, alterándoos e facéndoos desaparecer, de feito xa quedou arraxada
a mámoa 5.
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Polo que sabemos, a conselleira de Cultura no verán do 2017 desenvolveu
traballos arqueolóxicos na mámoa 4, pero non temos noticia de que se seguiran
facendo neste ano.
Por outra parte, o illote Areoso parece estar sufrindo unha presión excesiva de
turistas e visitantes que leva ao seu deterioro, sendo frecuentes a chegada a praia
de motos acuáticas, a introdución de cans, o abandono de lixo, o acceso ao
espazo restrinxido das dunas e a zona de xacementos arqueolóxicos. Moitos
especialistas afirman que necesita de unha maior protección.
Polo exposto, a deputadas e deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139675

1.ª) Como valora a Consellería de Cultura a situación dos xacementos
arqueolóxicos do illote Areoso?
2.ª) Que accións está a tomar para impedir ou ralentizar a súa destrución?
3.ª) Considera que a excesiva presión humana no illote está a danar os
xacementos?
4.ª) Está a desenvolver algunha acción xunto ca Consellería de Medio Ambiente
para protexer os ditos xacementos?
4.ª) Non considera que debería facelo?
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López
Julio Torrado Quintes
Patricia Vilán Lorenzo
Luis Álvarez Martínez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 13:04:14
Julio Torrado Quintela na data 04/01/2019 13:04:24
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/01/2019 13:05:09
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/01/2019 13:05:13
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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 seguintepregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª,
Educación e Cultura.
O presidente Feijóo reiterou en múltiples ocasións o seu compromiso de
continuar o proxecto da construción do Museo da Romanización de Galicia - un
proxecto que ven xa do goberno Fraga-, na cidade de Lugo, rehabilitando para
elo o Cuartel de San Fernando. Un proxecto que tamén foi ratificado polo
Parlamento de Galicia en 2009 ao aprobar por unanimidade o vinte dous de
maio unha proposición non de lei do Grupo Socialista que instaba a realizar este
museo.
O cuartel de San Fernando, declarado BIC en 2009, foi mercado polo concello
de Lugo ao Ministerio de Defensa por un importe de 2,4 millóns de euros e
cedido á Xunta de Galicia para construír este Museo en 2010.
Por elo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,
convocou un concurso de ideas, que adxudicou en agosto de 2010, para
rehabilitar o dito cuartel co fin de convertelo nun museo, rematándose dous anos
máis tarde o proxecto básico e de execución, e investindo uns 400.000 euros,
segundo os cálculos da Consellería, nestas acción e actividades arqueolóxicas
dentro do edificio.
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A pesar de que a Xunta de Galicia non fixo nada dende 2012 en relación con
este proxecto, demandado por toda a cidadanía lucense e tamén polo PP do
Concello de Lugo, tanto a Consellería de Cultura como o presidente, mantiveron
sempre que tiñan vontade de poñelo en práctica e que sufría un atraso debido ás
condicións económicas.
Pasados seis anos dende o remate do proxecto básico, e cunhas condicións
económicas que o PP non deixa de definir como boas, cremos que xa chegou a
hora de que a Xunta de Galicia asuma seriamente o proxecto de crear o Museo
da Romanización de Galicia e comece a dar os pasos necesarios.
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Por todo o exposto anteriormente, a deputada e o deputado que asinan formulan
as seguintes preguntas:
1.ª) Segue mantendo a Xunta de Galicia o compromiso manifestado en
múltiples ocasións de poñer en marcha o Museo da Romanización de Galicia no
cuartel de San Fernando de Lugo?
2.ª) Cales son as previsións para a realización deste museo?
Pazo do Parlamento, 04 de xaneiro de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López e
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 13:10:01
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/01/2019 13:10:09
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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 oral en Comisión 4ª., Educación
e Cultura.
Galicia ten unha riqueza extraordinaria de xacementos arqueolóxicos: castros,
petróglifos, mámoas, pedrafitas ..., que se reparten por toda a nosa xeografía,
cunha maior concentración en zonas rurais, algunhas non habitadas. Estes bens
arqueolóxicos conforman fitos na paisaxe e configuran unha parte dun territorio
modelado ao longo do tempo.
Esta gran riqueza arqueolóxica e paisaxística está sendo atacada
sistematicamente. Continuas son as noticias de espolios e destrucións sen
arranxo posible. E un dos elementos máis nocivos para a nosa riqueza
arqueolóxica é a política forestal levada a cabo polo goberno. Esta situación é un
exemplo máis dunha realidade causada por un modelo de xestión do Patrimonio
Cultural insostible e na práctica pouco operativo.
En efecto, asociacións de defensa do Patrimonio como Mariña Patrimonio acaba
de poñer de manifesto con datos como a industria do eucalipto está destruíndo
xacementos arqueolóxicos.
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Así afirma esta asociación que no norte da provincia de Lugo, segundo o listado
de fichas de xacementos arqueolóxicos da Dirección Xeral de Patrimonio, hai
uns 500 xacementos. Deles en torno a metade están plantados de eucaliptos.
Dos aproximadamente 250 xacementos que non teñen eucaliptos, 70 están en
zonas onde non se pode plantar (zonas urbanas, castros costeiros), e a maior
parte dos 180 xacementos restantes, polo de agora libres de eucaliptos están nas
zonas máis altas e frías, onde o eucalipto glóbulus non tería acomodo pero si o
fai o eucaliptus nitens que se está introducindo. En todo caso todos eles poden
ser destruídos pola maquinaria pesada utilizada para as plantacións.
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Estas son as grandes cifras, pero pódense poñer múltiples exemplos particulares
de castros e outros bens destruídos, como por exemplo o Castro da Rilleira por
dúas veces arrasado por unha plantación de eucaliptos. Hai que ter en conta que
a utilización de maquinaría pesada, a construción de camiños para mover a
madeira, os movementos de terra para a tala e as plantacións, arrasan
literalmente uns bens que son de por si moi delicados, e isto non está a pasar con
xacementos descoñecidos, senón con bens arqueolóxicos inventariados e
catalogados.
A realidade é que a política forestal da Xunta de Galicia non contempla en
absoluto a existencia e defensa dos xacementos arqueolóxicos nin calquera outro
elemento da paisaxe cultural como valados, cruceiros, etc. Nin na Lei 7/2012 do
28 de xuño, de montes de Galicia, nin o Plan forestal de Galicia (PFG), que é o
verdadeiro instrumento de planificación estratéxica da política forestal do noso
pais, contemplan nin unha soa vez, nin sequera con unha soa palabra, o
patrimonio arqueolóxico en particular nin o patrimonio cultural en xeral.
Por outra parte, o PFG tiña un horizonte de aplicación de 40 anos. Transcorridos
25 dende a súa aprobación, as previsións sobre o crecemento do eucalipto
víronse desbordadas. Estimábase que se chegaría a 245.000 has. en 2032, pero a
día de hoxe temos 425.000 has., un 76 % máis do previsto. E todo isto sen
ningunha medida de protección dos xacementos arqueolóxicos, cuxa destrución
tamén creceu considerablemente nestes anos.
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Nestes momentos estase a proceder á revisión do Plan forestal de Galicia, pero
polo que imos coñecendo podemos afirmar que nada vai cambiar na protección
do patrimonio, e que a Xunta de Galicia non está en absoluto facendo a política
transversal que os bens arqueolóxicos necesitarían.
E dicimos isto porque no grupo de traballo encargado de elaborar as directrices
da renovación do PFG hai representantes de empresarios, ecoloxistas, cazadores,
asociacións forestais...pero nin un só arqueólogo ou profesional do patrimonio.
Por outra parte, nas directrices elaboradas por este grupo de traballo non hai nin
unha soa mención a xacementos arqueolóxicos ou á súa protección, e iso que di
que o Goberno quere un aproveitamento sostible do monte. Semella que a nosa
historia e o noso patrimonio, que por certo teñen unha clara vertente económica,
non entran dentro desta categoría de “sostible”. Partido dos Socialistas de
Galicia
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Igualmente a Lei 7/2012 do 28 de xuño de montes de Galicia non contempla o
dano ao patrimonio nin sequera como infracción, pero tampouco, o que nos
parece máis grave, marca ningunha distancia mínima obrigatoria para facer
plantacións cerca dun xacemento arqueolóxico. Faise referencia ás distancias
mínimas para o labradío, para canles fluviais, para vivendas, para urbanizacións,
para industrias... pero en ningún momento se cita ao patrimonio o que nos
parece moi grave porque dificulta a petición de responsabilidades.
É certo que existe a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia,
que teoricamente defende a pervivencia dos xacementos arqueolóxicos e que,
tamén teoricamente, ten que dar permiso para certas accións de reforestación,
pero son medidas moi xenéricas, como proban os feitos, e non conseguen frear o
deterioro do patrimonio nas zonas de explotación forestal.
Por outra parte, e independentemente da Lei de patrimonio cultual, parecemos
fundamental que o Plan forestal de Galicia trate o tema do patrimonio, dando
directrices claras que faciliten a súa protección e impidan as continuas desfeitas
da maquinaria pesada e das talas e plantacións. É, claramente necesario neste
tema unha acción transversal de Goberno.
O PFG debe incorporar as zonas de protección integral como zonas excluídas e
de amortecemento, definindo as distancias mínimas como fai para outros
elementos.
Así mesmo é necesario que nos grupos de traballo participen arqueólogos como
persoal especializado e que realmente sabe que medidas hai que tomar para que,
sen impedir o desenvolvemento forestal, protexa e ampare a nosa
historia/paisaxe.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1.ª)
Como valora a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria a afectación que está a sufrir o noso patrimonio arqueolóxico polas
plantacións de especies arbóreas especialmente eucaliptos?
2.ª) Que medidas vai poñer en marcha para evitalo?
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3.ª) Considera que o Plan forestal de Galicia debería introducir medidas
concretas que defendan e protexan aos xacementos arqueolóxicos?
4.ª) Considera que habería que introducir algunha modificación na Lei 7/2012,
do 28 de xuño, de montes de Galicia para protexer e defender o noso patrimonio
arqueolóxico?
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2019

Asdo.: Concepción Burgo López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 13:22:09

CSV: REXISTRO-OOqMijGbK-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/01/2019 13:22:17

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139682

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 oral en Comisión 4ª., Educación
e Cultura.

A equipa multidisciplinar de investigadores do grupo Romanarmy, no que
participan profesores da USC, acaba de dar a coñecer os primeiro resultados do
seu estudo sobre catro novos campamentos romanos localizados en Lugo e
Ourense.
Estes campamentos son:
A Penaparda, no concello de A Fonsagrada, cunha extensión dunhas 10
hectáreas que foi escavado nunha intervención promovida polo Concello e
financiada pola Deputación de Lugo.
Monte de Verín, no concello de Pol, un recinto dunha grande extensión, moi
próximo ao castro de Viladonga, puido albergar entre 6.600 e 8.600 soldados, un
dos máis grandes do noroeste peninsular.
Penedo dos Lobos, no concello de Manzaneda a case 1.500 metros de altitude,
cunhas 2,4 hectáreas, conserva as catro portas de entrada.
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Cabeza do Pau, no concello de Petín, tamén radicado a unha importante altitude.
Os investigadores afirman que serían necesarias máis prospeccións con axuda de
equipas de teledetección e sondeos arqueolóxicos, para mellorar a
caracterización dos sistemas defensivos e tomar mostras para a súa datación,
pero tamén alertan de que corren un serio risco de desaparición senón se toman
as medidas adecuadas para a súa protección.
Polo exposto, a deputada e o deputado asinantes formulan as seguintes
preguntas:
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1.ª) Vai adoptar a Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria,
algunha medida para asegurar a protección destes campamentos militares
romanos?
2.ª) Cales serían estas medidas?
3.ª) Cando serían adoptadas?
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 13:26:48
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Á Mesa do Parlamento
Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e José Manuel
Pérez Seco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
A Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo posúe no barrio da Tinería
de Lugo, unha casa de orixe medieval coñecida como Hospital de San Miguel
que se atopa no Camiño Primitivo, Patrimonio da Humanidade e encostada á
Muralla, monumento que ostenta tamén esa importante distinción.
O Goberno presidido polo Sr. Touriño tiña o proxecto de facer nela un Centro de
estudos xacobeos dada a súa radicación no Camiño, pero este obxectivo foi
abandonado polo Goberno do Partido Popular. Esta casa medieval atópase nun
estado de total abandono e preto da ruína perfectamente visible para todo o que
pase pola muralla ou que faga o Camiño.
Dentro de moi pouco tempo celebrarase un novo Ano Xacobeo para o que a
Xunta de Galicia afirma que realizará multitude de obras e tomará medidas para
que todos os camiños e o seu patrimonio presenten a mellor cara aos peregrinos;
en cambio non parece que vaia a tomar ningunha medida con esta casa
propiedade da Sociedade do Xacobeo que está en total ruína. É paradoxal que os
encargados de velar polo bo estado dos camiños e as rutas xacobeas manteñan
un patrimonio en ruínas dentro do Camiño Primitivo.
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Cremos que é urxente rematar con esta situación. A Sociedade de Xestión do
Plan Xacobeo non pode seguir mantendo unha propiedade de gran valor
histórico abandonada no interior dun dos camiños máis utilizados como é o
Primitivo, que está declarado Patrimonio da Humanidade e, aínda máis no
centro dunha cidade e na contorna doutros dous Patrimonios da Humanidade.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión: Partido dos Socialistas de Galicia
1.ª) Pensa a Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo rehabilitar a casa
medieval da súa propiedade situada na cidade de Lugo no Camiño Primitivo e
encostada á Muralla?
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2.ª) Ten algún proxecto sobre o posible destino desta casa medieval?
3.ª) Considera que a Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo pode manter unha
propiedade nestas circunstancias nun ano Santo?
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López
Luís Manuel Álvarez Martínez
José Manuel Pérez Seco
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 13:35:39
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/01/2019 13:35:47
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 04/01/2019 13:35:59
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Á Mesa do Parlamento
Concepción Burgo López e María Luisa Pierres López, Patricia Vilan
Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada deputadas e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de
Administracións Xeral, Xustiza e Interior.

Distintas institucións da Unión Europea levan décadas alertando da pervivencia
de fortes desigualdades entre homes e mulleres nos eidos da ciencia e a
investigación e as graves consecuencias que isto ten para a organización do
Espazo Europeo de Investigación, ao tempo que defenden que é absolutamente
imprescindible a incorporación de políticas transversais e que teñan unha
perspectiva de xénero nas políticas públicas de I+D+i para rematar coa
invisibilidade e a segregación das mulleres nestes ámbitos
Estas necesarias políticas públicas transversais que rompan as desigualdades e
que faciliten a carreira científica das mulleres, foron iniciadas polo goberno de
coalición de PSOE e BNG.
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En 2006 aprobouse unha iniciativa neste Parlamento para crear a Unidade de
Muller e Ciencia que tiña que ser o buque bandeira destas políticas. Foi creada
en 2007 coa incorporación de igualdade, pero tamén cos departamentos de
Educación, Universidade, Investigación e Innovación. Os seus obxectivos eran
poñer en marcha políticas, que cunha perspectiva integral e transversal,
promoveran a eliminación nos desequilibrios no eido da investigación da
innovación e da xestión de I+D+i, realizar informes e avaliacións para coñecer a
situación das mulleres no ámbito científico, situar nos estudos e actividades
científicas a perspectiva de xénero nun primeiro plano e incrementar a presenza
das mulleres nos ámbitos científico e tecnolóxico de Galicia.
Pero dende a chegada do PP ao goberno de Galicia en 2009 a Unidade de Muller
e Ciencia, aínda que permanece no papel, quedou paralizada.
Tan paralizada que as noticias na páxina web da Unidade son de 2009, ademais
desapareceu dos orzamentos e, habendo rematado o I Programa de Muller e
Ciencia en 2012, tardaron 4 anos en facer o II Programa, 2016-2020. Tanta é a
desidia que este II Programa non está colgado na páxina web da Unidade.
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A Unidade de Muller e Ciencia é un instrumento fundamental para rachar coas
desigualdades entre mulleres e homes polo que é preciso que volva a funcionar
de inmediato
Por todo o exposto anteriormente, as deputadas e deputado que asinan formulan
as seguintes preguntas:

1ª.) Cal foi a última acción levada a cabo por esta Unidade excluíndo a entrega
do Premio Josefa Wonenburger ?
2ª.) Pensan actualizar a páxina web da Unidade de Muller e Ciencia?
3ª.) Cantas veces se reuniu o Pleno da Unidade Muller e Ciencia nos anos 2017
e 2018? En que datas e con que orde do día en cada unha das reunións?
4ª.) Creouse na presente lexislatura algunha comisión de traballo na Unidade de
Muller e Ciencia? Con que fin?
5ª.) Cal foi o último estudo realizado pola Unidade de Muller e Ciencia sobre a
realidade da muller nos eidos da ciencia, a investigación e a tecnoloxía?

Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López
María Luisa Pierres López
Patricia Vilan Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 13:41:38
María Luisa Pierres López na data 04/01/2019 13:41:45
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/01/2019 13:41:57
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/01/2019 13:42:02
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Á Mesa do Parlamento

Concepción Burgo López, José Manuel Pérez Seco e Luis Manuel Álvarez
Martínez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
Hai pouco tempo, o Consello da Xunta aprobou a sinatura dun convenio de
colaboración entre Turismo de Galicia e a Catedral de Santiago para coeditar, co gallo
do Xacobeo 2021, un libro sobre a Catedral compostelán, co importante orzamento de
210.000 euros.
Por todo o exposto anteriormente, a deputada e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Comisión:

1.- Que condicións se acordaron no citado convenio entre Turismo de Santiago e a
catedral?
2.- Que cantidade achega a Catedral de Santiago a esta coedición?
3.- O investimento de 210.000 euros é a cantidade total do proxecto ou o que achegará
a Xunta?
4.- Cal é o desglose deste investimento?
5.- Cantos exemplares serán editados?
6.- Quen é o director ou directora deste proxecto de edición?

CSV: REXISTRO-X87NaBlSw-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López
José Manuel Pérez Seco
Luis Manuel Álvarez Martínez
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 13:47:21
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 04/01/2019 13:47:31
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Á Mesa do Parlamento

Concepción Burgo López, Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez
e Patricia Otero Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para
a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
As veciñas da Mariña de Lugo levan anos obrigadas a realizar as revisións
xinecolóxicas e a recibir orientación familiar nunhas dependencias realmente
terceiromundistas:
Instalacións deterioradas con manchas de humidade e filtracións de auga,
mobiliario e material (cadeiras, cadeira de brazos de recoñecemento
xinecolóxico, padiolas), obsoletos e deteriorados, incluso con óxido, utilización
dun pequeno váter cheo de humidade con só un taburete ferruxento como sala
para cambiarse as pacientes...
É este lugar, inaceptable e impropio dunha Sanidade de calidade, o que alberga
o Centro de Orientación Familiar e un Centro xinecolóxico adscrito ao Hospital
da Costa. Son instalacións indignas que significan unha falta de respecto para o
persoal sanitario que ten que traballar nelas e para todas as pacientes.
A Consellería de Sanidade non pode tardar máis tempo en rematar con esta
situación de indignidade, impropia dun sistema sanitario moderno e indicativa
da desidia con que o Goberno do Partido Popular trata aos pacientes do Sergas, e
ofrecer unhas instalacións aceptables e dignas para estes servizos sanitarios na
Mariña.
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Por todo o exposto anteriormente, as deputadas e o deputado que asinan
formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1.ª) Considera o conselleiro de Sanidade que as instalacións que albergan o
Centro de Orientación Familiar de Burela, dependente do Hospital da Costa e
que atende a todas as mulleres da Mariña son dignas e axeitadas para pacientes e
traballadores?
2.ª) Como explica que o Sergas manteña unhas instalacións neste estado?
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3.ª) Considéraas dignas dun sistema sanitario moderno e de calidade?
4.ª) Existe algún proxecto de mellora destas instalacións?
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López
Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 14:01:10
Julio Torrado Quintela na data 04/01/2019 14:01:18
Noela Blanco Rodríguez na data 04/01/2019 14:01:25
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Patricia Otero Rodríguez na data 04/01/2019 14:01:30
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil Fernández, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª.

O dereito á protección da saúde das e dos cidadáns por parte da administración
pública debera ser un dos dereitos básicos e irrenunciábeis dunha sociedade moderna,
non podendo ser nunca motivo de especulación económica. Esta protección á saúde
poboacional de forma universal e gratuíta constitúe unha das principais canles de
redistribución da riqueza e da eliminación das fendas de desigualdade social e tamén do
punto de vista territorial.
Porén, as decisión dos gobernos de Núñez Feijóo desde que entrou no goberno
da Xunta de Galiza teñen ido na dirección contraria. Desta forma, realizou fortes
recortes no orzamento sanitario, o que produciu un deterioro preocupante na calidade da
sanidade pública galega. Elimináronse arredor de 700 camas hospitalarias públicas a
pesar do incremento das listas de espera e da conxestión permanente dos servizos de

CSV: REXISTRO-hFfnxWwdH-9
Verificación:
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urxencias e prosegue o desmantelamento e a privatización de servizos asociados ao
sistema sanitario.
Neste camiño, entre os meirandes damnificados salientan os hospitais comarcais
afastados das grandes cidades, como é o caso do Hospital de Valdeorras. Un camiño que
á luz dos feitos tense intensificado após a supresión da área sanitaria do Barco de
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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Valdeorras coa reforma exprés da lei de saúde galega no ano 2018. Unha reforma de
costas ás esixencias dos territorios e das e dos profesionais, como quedou de manifesto
en numerosas mobilizacións e alegacións que o Partido Popular ignorou.
Na primeira semana de 2019 coñeceuse a denuncia feita pública por un
facultativo do hospital no que denunciaba como neste había cadros de garda falsos,
figuraba xente de garda que non o estaba e que por exemplo se atopaba de vacacións.
Isto condicionou, ao non sabelo o persoal que estaba traballando, que algún paciente
tivese que esperar moitas horas para ser desviado a Ourense. Este é un feito gravísimo
que podería ter un fatal desenlace e que evidencia a situación de deterioro do hospital.
Unha situación inxustificable ao mesmo tempo que sabemos tamén que a
hospitalización a domicilio, a Hospitalización a Domicilio (HADO) está sen funcionar
por falta de persoal e que hai tres internistas que abandonaron ou están cunha baixa fóra
do hospital, e destes tres internistas non hai cubertos máis que un. A todos estes feitos
engádese a falta de transparencia que ten denunciado o cadro de persoal.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
-Como valora a Xunta de Galiza os feitos denunciados por un médico do
Hospital de Valdeorras respecto da falsidade dun parte de garda? Que accións tomou ao
CSV: REXISTRO-hFfnxWwdH-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

respecto? Que responsabilidades depurou? Con que frecuencia acontece isto? Tense
dado noutros Hospitais?
-Que recursos humanos totais e por especialidades e categorías laborais ten o
Hospital de Valdeorras a 1 de xaneiro de 2019? e a 1 de xaneiro de 2018? e 2017?

2

139695

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

-Como valora o cese de servizo de HADO? Retomouse? Cando? Canto tempo
estivo en suspenso?
-Pensa o goberno galego encargar unha auditoría independente respecto do
acontecido? Cales son os motivos?
-Vai rectificar a súa decisión de suprimir a área de Valdeorras?

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019

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

CSV: REXISTRO-hFfnxWwdH-9
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 07/01/2019 11:59:36

María Montserrat Prado Cores na data 07/01/2019 11:59:41
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Parlamento de Galiza
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Ana Pontón Mondelo na data 07/01/2019 11:59:42

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/01/2019 11:59:43

Olalla Rodil Fernández na data 07/01/2019 11:59:45
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Xosé Luis Bará Torres na data 07/01/2019 11:59:47
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Noela Blanco
Rodríguez, José Manuel Pérez Seco e Julio Torrado Quintela, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª.

A central térmica das Pontes, propiedade de ENDESA, ten sobre 300
traballadores en activo e uns 2.000 pasivos, que inclúe a xubilados, viúvas/os e
orfos/as de traballadores/as, o que amosa a importancia que a dita empresa ten,
xa non só para As Pontes, senón para as comarcas de Ferrolterra, Eume e
Ortegal.
O pasado 27 de decembro de 2018 a dirección da empresa rompeu de xeito
unilateral as negociacións do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa,
despois de 48 reunións. Endesa denunciou o IV Convenio Marco do Grupo
Endesa para empezar as negociacións dun novo convenio colectivo, pero o que
demostrou ao longo destes meses de negociación foi unha mala fe clara á hora de
negociar, o que culminou coa decisión de dar por rotas de xeito unilateral as
negociacións.
Esta ruptura unilateral da negociación trouxo consigo que o día 31 de decembro
de 2018 ENDESA fixese decaer o IV Convenio Marco e dese por finalizado o
período de ultraactividade do Convenio, aproveitándose da limitación da
ultraactividade dos convenios colectivos introducida pola reforma laboral do
Goberno do PP de 2012, limitándose á prórroga de aplicación dos convenios
colectivos denunciados a un ano desde a súa denuncia.
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Polo tanto, desde o 1 de xaneiro de 2019 o que fixo ENDESA foi contractualizar
as condicións do Convenio Colectivo de xeito individual, co conseguinte risco
que isto implica xa que as condicións que un traballador ten establecidas por
contrato son moito máis doadas de cambiar por parte da empresa cás establecidas
en convenio colectivo.
O IV Convenio Colectivo Marco do Grupo de ENDESA tiña recollido unha serie
de “ beneficios sociais”, como eran a tarifa de electricidade (cantidade de enerxía
que reciben os traballadores como pago en especie, e que polo tanto, tributa)
axudas de estudios e seguro médico, que se ben para os traballadores en activo,
en principio, parecen respectarse pola contractualización das condicións do
convenio colectivo, non acontece o mesmo coas clases pasivas, xa que os ditos
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beneficios sociais dos que viñan desfrutando ata agora quedaron sen efecto desde
o 1 de xaneiro de 2019.
Os sindicatos insisten na necesidade de chegar a acordos que beneficien a ambas
partes para mellorar as condicións laborais e económicas dos traballadores en
coherencia coa excelente situación económica da compañía.
Por iso, as deputadas e os deputados que asinan preguntan:

Ten pensado o Goberno galego levar a cabo algunha iniciativa que axude a
retomar a negociación do V Convenio Colectivo Marco do Grupo ENDESA, se
for o caso, en que consistirían estas medidas?

Pazo do Parlamento, 7 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 07/01/2019 13:43:07
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/01/2019 13:43:17
Noela Blanco Rodríguez na data 07/01/2019 13:43:20
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/01/2019 13:43:28
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Julio Torrado Quintela na data 07/01/2019 13:43:37
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Otero
Rodríguez e Abel Losada Álvarez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 6ª.

A central térmica das Pontes, propiedade de ENDESA, ten sobre 300
traballadores en activo e uns 2.000 pasivos, que inclúe a xubilados, viúvas/os e
orfos/as de traballadores/as, o que amosa a importancia que a dita empresa ten,
xa non só para As Pontes, senón para as comarcas de Ferrolterra, Eume e
Ortegal.
O pasado 27 de decembro de 2018 a dirección da empresa rompeu de xeito
unilateral as negociacións do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa,
despois de 48 reunións. Endesa denunciou o IV Convenio Marco do Grupo
Endesa para empezar as negociacións dun novo convenio colectivo, pero o que
demostrou ao longo destes meses de negociación foi unha mala fe clara á hora de
negociar, o que culminou coa decisión de dar por rotas de xeito unilateral as
negociacións.
Esta ruptura unilateral da negociación trouxo consigo que o día 31 de decembro
de 2018 ENDESA fixese decaer o IV Convenio Marco e dese por finalizado o
período de ultraactividade do Convenio, aproveitándose da limitación da
ultraactividade dos convenios colectivos introducida pola reforma laboral do
Goberno do PP de 2012, limitándose á prórroga de aplicación dos convenios
colectivos denunciados a un ano desde a súa denuncia.
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Polo tanto, desde o 1 de xaneiro de 2019 o que fixo ENDESA foi contractualizar
as condicións do Convenio Colectivo de xeito individual, co conseguinte risco
que isto implica xa que as condicións que un traballador ten establecidas por
contrato son moito máis doadas de cambiar por parte da empresa cás establecidas
en convenio colectivo.
O IV Convenio Colectivo Marco do Grupo de ENDESA tiña recollido unha serie
de “ beneficios sociais”, como eran a tarifa de electricidade (cantidade de enerxía
que reciben os traballadores como pago en especie, e que polo tanto, tributa)
axudas de estudios e seguro médico, que se ben para os traballadores en activo,
en principio, parecen respectarse pola contractualización das condicións do
convenio colectivo, non acontece o mesmo coas clases pasivas, xa que os ditos
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beneficios sociais dos que viñan desfrutando ata agora quedaron sen efecto desde
o 1 de xaneiro de 2019.
Os sindicatos insisten na necesidade de chegar a acordos que beneficien a ambas
partes para mellorar as condicións laborais e económicas dos traballadores en
coherencia coa excelente situación económica da compañía.
Por iso, as deputadas e os deputados que asinan preguntan:

Ten pensado o Goberno galego levar a cabo algunha iniciativa que axude a
retomar a negociación do V Convenio Colectivo Marco do Grupo ENDESA, se
for o caso, en que consistirían estas medidas?

Pazo do Parlamento, 7 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/01/2019 13:45:09
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/01/2019 13:45:20
Patricia Otero Rodríguez na data 07/01/2019 13:45:24
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/01/2019 13:45:35
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Á Mesa do Parlamento
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo
Trénor López, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, Mª Julia Rodríguez Barreira
e Jacobo Moreira Ferro, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
O Executivo galego, a través da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, está a
desenvolver un ambicioso Plan de Sendas en distintas comarcas galegas. Trátase dun
plan que concreta a construción, ao longo de distintas fases, de 170 novos quilómetros
de novas sendas seguras, sostibles e integradas na paisaxe en distintas estradas
autonómicas.
Un compromiso que foi recollido no programa electoral có que o Partido Popular de
Galicia obtivo a confianza maioritaria do pobo galego e que está a efectivizarse con
actuacións concretas desde o Goberno autonómico.
O Plan de Sendas de Galicia prevé todo un conxunto de actuacións planificadas sobre
o conxunto do territorio da Comunidade, encamiñadas a reforzar a seguridade viaria de
peóns e ciclistas e a ofrecerlle aos cidadáns modos de desprazamento menos
contaminantes e alternativos á utilización do vehículo particular.
Un plan que, estamos convencidos, está a supoñer unha mellora substancial no reforzo
da seguridade viaria nas estradas autonómicas que son obxecto de actuacións e que
redundará tamén no incremento da calidade de vida de todos os galegos.
Por todo isto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
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1. En que estado de desenvolvemento se atopan as distintas fases do Plan de
Sendas de Galicia?

2. Que actuacións concretas se están a desenvolver actualmente no marco do Plan
de Sendas de Galicia?
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Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Martín Fernández Prado na data 08/01/2019 10:01:45
Jaime Castiñeira Broz na data 08/01/2019 10:01:57
Marta Novoa Iglesias na data 08/01/2019 10:02:05
Gonzalo Trenor López na data 08/01/2019 10:02:13
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 08/01/2019 10:02:24
María Julia Rodriguez Barreira na data 08/01/2019 10:02:36
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Jacobo Moreira Ferro na data 08/01/2019 10:02:44
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A Mesa do Parlamento
María Antón Vilasánchez, Paula Prado del Río, Jaime Castiñeira Broz, Martín
Fernández Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trénor López, Daniel Varela Suanzes-Carpegna e Diego Calvo
Pouso, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
Santiago de Compostela, meta dos Camiños de Santiago recibe cada ano miles de
peregrinos que, por calquera das rutas xacobeas, se achegan á tumba do Apóstolo.
A peregrinación é unha viaxe persoal e interior a través dun territorio físico que pode
condicionar a percepción da propia peregrinación.
En consecuencia, o Partido Popular de Galicia incluíu no programa electoral co que
obtivo a confianza maioritaria dos galegos en setembro de 2016, o seguinte
compromiso: “Posta en valor e integración paisaxística dos Camiños de Santiago na
entrada a Compostela, para o ano 2020 (porque o ano 2021 será de novo Ano
Xubilar)”, engadindo que “ Se desenvolverán as actuacións necesarias e baseadas en
criterios paisaxísticos, urbanísticos, culturais, socioeconómicos e de loxística urbana,
porque hai que potenciar as oportunidades e os valores actuais dos Camiños de
Santiago, e tamén dar resposta ás necesidades do peregrino do século XXI. Para
lograr a efectividade destes investimentos sustentables, impulsaranse fórmulas de
coordinación transversal entre os diferentes órganos da Xunta de Galicia, da
Administración Xeral do Estado e da Administración local”.
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En cumprimento dese compromiso, a Xunta de Galicia, desde a Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, está a
impulsar e traballar na integración paisaxística dos Camiños de Santiago no termo
municipal de Santiago de Compostela, particularmente no Camiño Francés, desde a
baixada do Monte do Gozo; do Camiño Portugués no tramo que chega ao Mosteiro de
Conxo; e do Camiño Inglés, para o tránsito a través do polígono do Tambre e fronte ao
cemiterio de Boisaca.
Para este fin, asinouse un protocolo de actuación co Concello de Santiago e outros
departamentos da Xunta de Galicia con competencias na materia, como a Axencia de
Turismo de Galicia ou a Consellería de Cultura.
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da Axencia Galega de
Infraestruturas, adxudicou en setembro de 2017 o expediente de licitación da redacción
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dos proxectos de construción e control e vixilancia de obras, o que permitiu definir as
actuacións redactar os proxectos e iniciar a tramitación de expropiación dos terreos
necesarios para a execución das obras.
O Camiño Francés é o Camiño por excelencia xa que é o Camiño polo que transitan
máis do 60 % dos peregrinos que se achegan ata Santiago.
Ademais, discorre por unha parte urbana que ten unha alta densidade de tráfico ao ser
unha das saídas naturais cara ao norte ou cruzar viarios importantes como a Avenida
de Lugo.
Neste sentido, as propostas do equipo redactor do proxecto de adecuación paisaxística
deben ter en consideración as particularidades do Camiño Francés en múltiples
aspectos, pero particularmente na mobilidade funcional da cidade.
Polo exposto os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que melloras e actuacións concretas recolle o proxecto de adecuación paisaxística do
Camiño Francés no termo municipal de Santiago de Compostela?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Maria Antón Vilasánchez na data 08/01/2019 10:04:54
Paula Prado Del Río na data 08/01/2019 10:05:04
Jaime Castiñeira Broz na data 08/01/2019 10:05:25
Martín Fernández Prado na data 08/01/2019 10:05:31
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Jacobo Moreira Ferro na data 08/01/2019 10:05:42
Marta Novoa Iglesias na data 08/01/2019 10:05:50
María Julia Rodriguez Barreira na data 08/01/2019 10:06:01
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Gonzalo Trenor López na data 08/01/2019 10:06:09
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 08/01/2019 10:06:18
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Diego Calvo Pouso na data 08/01/2019 10:06:28
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A Mesa do Parlamento
María Antón Vilasánchez, Paula Prado del Río, Jaime Castiñeira Broz, Martín
Fernández Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trénor López, Daniel Varela Suanzes-Carpegna e Diego Calvo
Pouso, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
Santiago de Compostela, meta dos Camiños de Santiago recibe cada ano miles de
peregrinos que, por calquera das rutas xacobeas, achéganse á tumba do Apóstolo.
A peregrinación é unha viaxe persoal e interior a través dun territorio físico que pode
condicionar a percepción da propia peregrinación.
En consecuencia, o Partido Popular de Galicia incluíu no programa electoral co que
obtivo a confianza maioritaria dos galegos en setembro de 2016, o seguinte
compromiso: “Posta en valor e integración paisaxística dos Camiños de Santiago na
entrada a Compostela, para o ano 2020 (porque o ano 2021 será de novo Ano
Xubilar)”, engadindo que “Se desenvolverán as actuacións necesarias e baseadas en
criterios paisaxísticos, urbanísticos, culturais, socioeconómicos e de loxística urbana,
porque hai que potenciar as oportunidades e os valores actuais dos Camiños de
Santiago, e tamén dar resposta ás necesidades do peregrino do século XXI. Para
lograr a efectividade destes investimentos sustentables, impulsaranse fórmulas de
coordinación transversal entre os diferentes órganos da Xunta de Galicia, da
Administración Xeral do Estado e da Administración local”.
En cumprimento dese compromiso, a Xunta, desde a Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, está a impulsar e traballar
na integración paisaxística dos Camiños de Santiago no termo municipal de Santiago
de Compostela, particularmente no Camiño Francés, desde a baixada do Monte do
Gozo; do Camiño Portugués, no tramo que chega ao Mosteiro de Conxo; e do Camiño
Inglés para o tránsito a través do polígono do Tambre e fronte ao cemiterio de Boisaca.

CSV: REXISTRO-aIxEoFokT-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Para este fin, asinouse un protocolo de actuación co Concello de Santiago e outros
departamentos da Xunta de Galicia con competencias na materia, como a Axencia de
Turismo de Galicia ou a Consellería de Cultura.
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da Axencia Galega de
Infraestruturas, adxudicou en setembro de 2017 o expediente de licitación da redacción
dos proxectos de construción e control e vixilancia de obras, o que permitiu definir as
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actuacións, redactar os proxectos e iniciar a tramitación de expropiación dos terreos
necesarios para a execución das obras.
Polo exposto os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas en Comisión no
relativo aos avances do proxecto de integración do Camiño Inglés en Compostela :
1. Como están a avanzar os traballos correspondentes á integración do Camiño
Inglés no termo municipal de Santiago de Compostela ?
2. Cal é o tratamento que se lle vai dar ao Camiño ao seu paso pola zona industrial
ou no tránsito polo cemiterio de Boisaca?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Maria Antón Vilasánchez na data 08/01/2019 10:09:00
Paula Prado Del Río na data 08/01/2019 10:09:07
Jaime Castiñeira Broz na data 08/01/2019 10:09:58
Martín Fernández Prado na data 08/01/2019 10:10:05
Jacobo Moreira Ferro na data 08/01/2019 10:10:14
Marta Novoa Iglesias na data 08/01/2019 10:10:21
María Julia Rodriguez Barreira na data 08/01/2019 10:10:28
Gonzalo Trenor López na data 08/01/2019 10:10:48
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 08/01/2019 10:10:56
Diego Calvo Pouso na data 08/01/2019 10:11:03

139708

A Mesa do Parlamento
María Antón Vilasánchez, Paula Prado del Río, Jaime Castiñeira Broz, Martín
Fernández Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trénor López, Daniel Varela Suanzes-Carpegna e Diego Calvo
Pouso, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
Santiago de Compostela, meta dos Camiños de Santiago recibe cada ano miles de
peregrinos que, por calquera das rutas xacobeas, se achegan á tumba do Apóstolo.
A peregrinación é unha viaxe persoal e interior a través dun territorio físico que pode
condicionar a percepción da propia peregrinación.
En consecuencia, o Partido Popular de Galicia incluíu no programa electoral co que
obtivo a confianza maioritaria dos galegos en setembro de 2016, o seguinte
compromiso: “Posta en valor e integración paisaxística dos Camiños de Santiago na
entrada a Compostela, para o ano 2020 (porque o ano 2021 será de novo Ano
Xubilar)”, engadindo que “Se desenvolverán as actuacións necesarias e baseadas en
criterios paisaxísticos, urbanísticos, culturais, socioeconómicos e de loxística urbana,
porque hai que potenciar as oportunidades e os valores actuais dos Camiños de
Santiago, e tamén dar resposta ás necesidades do peregrino do século XXI. Para
lograr a efectividade destes investimentos sustentables, impulsaranse fórmulas de
coordinación transversal entre os diferentes órganos da Xunta de Galicia, da
Administración Xeral do Estado e da Administración local”.
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En cumprimento dese compromiso, a Xunta de Galicia, desde a Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, está a
impulsar e traballar na integración paisaxística dos Camiños de Santiago no termo
municipal de Santiago de Compostela, particularmente no Camiño Francés, desde a
baixada do Monte do Gozo; do Camiño Portugués, no tramo que chega ao Mosteiro de
Conxo; e do Camiño Inglés, para o tránsito a través do polígono do Tambre e fronte ao
cemiterio de Boisaca.
Para este fin, asinouse un protocolo de actuación co Concello de Santiago e outros
departamentos da Xunta de Galicia con competencias na materia, como a Axencia de
Turismo de Galicia ou a Consellería de Cultura.
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da Axencia Galega de
Infraestruturas adxudicou en setembro de 2017 o expediente de licitación da redacción
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dos proxectos de construción e control e vixilancia de obras, o que permitiu definir as
actuacións, redactar os proxectos e iniciar a tramitación de expropiación dos terreos
necesarios para a execución das obras.
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade reforzou o seu compromiso coa posta en
valor dos Camiños, ampliando os obxectivos marcados ao inicio deste complexo
expediente, en aras de acadar a mellora estética e funcional do Camiño, coa intención
de construír unha identidade homoxénea e ofrecer a máxima calidade á experiencia do
peregrino.
Cómpre sinalar que, no caso do Camiño Portugués, é o único Camiño que, no seu
percorrido polo termo de Santiago de Compostela discorre a carón do único BIC
existente fóra do casco histórico da cidade.
Polo exposto os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que melloras e actuacións concretas recolle o proxecto de adecuación paisaxística do
Camiño Portugués no termo municipal de Santiago de Compostela?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

CSV: REXISTRO-uzmqQEylU-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:
Maria Antón Vilasánchez na data 08/01/2019 10:14:13
Paula Prado Del Río na data 08/01/2019 10:14:21
Jaime Castiñeira Broz na data 08/01/2019 10:14:27
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Martín Fernández Prado na data 08/01/2019 10:14:33
Jacobo Moreira Ferro na data 08/01/2019 10:14:43
Marta Novoa Iglesias na data 08/01/2019 10:14:50
María Julia Rodriguez Barreira na data 08/01/2019 10:14:57
Gonzalo Trenor López na data 08/01/2019 10:15:07
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 08/01/2019 10:15:17
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Diego Calvo Pouso na data 08/01/2019 10:15:27
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Á Mesa do Parlamento
Jacobo Moreira Ferro, Martín Fernández Prado, Guadalupe Murillo Solís, Marta
Novoa Iglesias, Jaime Castiñeira Broz, María Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo
Trénor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta Oral na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
A Xunta de Galicia está a traballar con intensidade no desenvolvemento do Plan de
Sendas de Galicia, polo que se están a executar, en distintas fases, 170 novos
quilómetros de sendas na Comunidade.
Para a comarca de Pontevedra a planificación global está contida na Estratexia en
materia de mobilidade alternativa para a comarca de Pontevedra, e de acordo con ela a
AXI programou a redacción dos proxectos de construción de 13 sendas peonís e
ciclistas.
Estas actuacións, que levará a cabo a Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), serán
cofinanciadas polo Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, e están
enmarcadas na segunda fase do Plan de Sendas de Galicia, co obxectivo de
incrementar a seguridade de peóns e ciclistas, posto que son os usuarios máis
vulnerables das estradas, e promover a mobilidade sustentable.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas:
1.-

En que estado de tramitación se atopan as actuacións previstas no marco do
Plan de Sendas na comarca de Pontevedra?

2.-

Cal é o calendario previsto para o desenvolvemento das obras?

3.-

Cal é o investimento previsto para estes proxectos?

CSV: REXISTRO-qUbfr5CTR-8
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Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Jacobo Moreira Ferro na data 08/01/2019 10:18:03
Martín Fernández Prado na data 08/01/2019 10:18:16
María Guadalupe Murillo Solís na data 08/01/2019 10:18:25
Marta Novoa Iglesias na data 08/01/2019 10:18:31
Jaime Castiñeira Broz na data 08/01/2019 10:18:39
María Julia Rodriguez Barreira na data 08/01/2019 10:18:45
Gonzalo Trenor López na data 08/01/2019 10:19:04

CSV: REXISTRO-qUbfr5CTR-8
Verificación:
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 08/01/2019 10:19:15
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Á MESA DO PARLAMENTO
Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
O Concello de Mondoñedo contaba en 2017 con 1.273 persoas maiores de 65
anos, o 34,2% da poboación, e cun índice de envellecemento de 303,24
(DATOS: IGE), cunha tendencia regresiva. En cambio, non hai prazas públicas
de centro de día nin de residencia para a Terceira Idade.
O popularmente coñecido como asilo de Mondoñedo, rexentado pola
“Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla la Mancha y Galicia”
ten permiso de actividades dende o 10 de abril de 2018. O Plan de inspección de
Servizos Sociais de Galicia do ano 2015 incluía a Residencia de Maiores San
Rafael de Mondoñedo como un dos centros de maiores en funcionamento sen
autorización (fora cancelada a inscrición en 2013), pendentes de regularizar, o
que non se produciu ata tres anos despois de figurar no citado plan. Conta con 15
prazas, ningunha financiada.
O 3 de abril de 2017 abriuse o Centro de Día para Persoas Maiores San Rafael,
en Mondoñedo, rexentado pola “Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz
Castilla la Mancha y Galicia”con 32 prazas autorizadas, ningunha financiada
pola Xunta.

CSV: REXISTRO-qgoA8VXpD-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Para a dotación deste centro, segundo o Goberno local, a Xunta achegou en 2016
uns 90.000 € para mobiliario e equipamento, encargándose a Fundación do Asilo
de Anciáns de Mondoñedo da adecuación do edificio no que se ubica.

139714

Nas eleccións de 2015, a candidata do PP á alcaldía de Mondoñedo, e actual
Alcaldesa, prometeu unha unidade especializada de Alzhéimer na vila. A finais
de 2018, Mensajeros de la Paz anuncia que prevé abrir o centro de día para
persoas enfermas de Alzhéimer no primeiro semestre de 2019. Este novo servizo,
privado, contará con 15 prazas, no mesmo complexo da residencia, que está a ser
rehabilitada. En xaneiro de 2019, a Asociación anuncia que solicitará a exención
do Imposto de Construcións e que a Alcaldesa solicitará incluír este proxecto no
Convenio Doing Bussiness, a pesares de que non cumpre os requirimentos de
dito documento.
En febreiro de 2018, a empresa Canguro Express asinou un acordo de
colaboración coa residencia da terceira idade de Mondoñedo (privada, con 15
prazas) para prestar servizos de persoal coidador por horas e en días soltos, cun
prezo por hora de entre 6 e 8 euros, aínda que oficialmente conta con 11 persoas
de Atención Directa no cadro de persoal.
Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte pregunta á Xunta,
para a súa resposta oral na Comisión 5.ª:
1. Vai a Xunta impulsar prazas públicas en centro de día e residencia no Concello
de Mondoñedo?
2. Vai a Xunta avanzar nun plan de atención á Dependencia en Mondoñedo que
posibilite a permanencia no fogar e a creación de emprego digno no sector dos
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coidados?
3. Ten previsto a Xunta ter algunha praza financiada no Centro de Día de
Mondoñedo? E no centro de Alzhéimer?
4. Como valora o feito de que se deixe gran parte dos servizos de atención á
Dependencia no Concello de Mondoñedo á iniciativa privada, en exclusiva?
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Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Deputada do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:
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Paula Vázquez Verao na data 08/01/2019 11:02:59
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª, relativa á situación económica e social derivada da perda de
convenio de referencia na empresa eléctrica Grupo Endesa, especialmente nas Pontes.

Despois de máis dun ano de negociación sen acordo do que debera ser o novo
Convenio Marco do Grupo Endesa, iniciado 2019 asistimos á perda de convenio de
referencia, ao disolver a empresa a mesa de negociación a finais de decembro de 2018.
Esta operación, insólita neste grupo, obedece a unha estratexia calculada e premeditada
por parte da empresa que busca, aproveitando o marco legal da reforma laboral, lesivo
para a clase traballadora, romper as regras de xogo pactadas con milleiros de
traballadores e traballadoras, ben en activo, ben en situación de prexubilación ou
xubilación.
Cómpre recordar que estamos a falar dunha situación xerada nunha empresa do
sector eléctrico, suxeita a unhas regras particulares de funcionamento que condicionan a
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súa actividade, e que está a reflectir as consecuencias negativas de procesos
privatizadores permitidos e impulsados polos sucesivos gobernos centrais, xa que esta
era unha empresa pública estatal con anterioridade. Desta forma hoxe, no lugar de
reverter os seus beneficios nas arcas públicas e no fortalecemento industrial do norte de
Galiza, podemos ver como avanza nun profundo camiño de descapitalización acelerado
após a compra da empresa pública italiana ENEL, que posúe máis do 70% das accións.

1
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Parlamento de Galiza
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Co paso do tempo, confírmanse as consecuencias negativas da falta dunha
política industrial do Estado, coa complicidade da Xunta de Galiza, que ten levado a que
hoxe esta empresa teña sido xa non só privatizada, senón que está en mans dunha
empresa pública italiana que busca coa súa ofensiva descapitalizar totalmente Endesa e
avanzar nun proceso viciado polo cal a totalidade de beneficios pasen directamente a
dividendos que sexan cobrados por Enel de forma que mesmo para facer investimentos,
Endesa teña que recorrer á débeda. Para axilizar este camiño a empresa vén de romper
unha serie de acordos sociais que supoñen liberar máis de 900 millóns de euros que
terían que reservar, por esixencias de auditoría, para garantir os dereitos de traballadores
activos e pasivos, e computalos nas cifras de dividendos de Enel.
Esta situación ten consecuencias negativas nos traballadores e traballadoras, en
activo ou xa non, de Endesa, que suman máis de 35.000 persoas, unha parte importante
en Galiza, cunha grande concentración nas Pontes e na súa contorna. Grazas á reforma
laboral, que o goberno socialista de Pedro Sánchez non derrogou nin na totalidade nin
nunha parte substancial, a perda de ultraactividade deixa un panorama moi preocupante.
Cómpre recordar que ademais, na perda dos beneficios sociais que estaban
recoñecidos estamos a falar dun salario en especie, un dereito conquistado nos anos
anteriores polos traballadores e traballadoras de Endesa en detrimento, en moitas
ocasións, da contía moneraria recibida no salario. Unha parte da masa salarial pola que
tributan, non unha regalía. Isto é unha ruptura das regras de xogo, supón un paso atrás
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en materia de negociación colectiva e traerá un enorme empobrecemento no norte do
noso país, calculándose máis de tres millóns de perdas en termos económicos só sobre a
poboación das Pontes.
Máis aínda, esta situación é inaceptábel se temos en conta os multimillonarios
beneficios da produción eléctrica. Mesmamente no mes de novembro de 2018 Endesa
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no Estado español elevaba á alza a súa previsión de beneficios, prevendo chegar aos
1.500 millóns no 2019 e aos 1.600 no 2020. A explotación enerxética do noso país debe,
como mínimo, xerar postos de traballo con condicións dignas e non se pode permitir, co
silencio das administracións, que estas se rebaixen ao tempo que medran os beneficios
empresariais.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
-Que valoración fai a Xunta de Galiza das consecuencias da perda de convenio
de referencia en Endesa ao non existir ultractividade por mor da reforma laboral?
-Que vai facer a Xunta de Galiza para evitar esta operación de saqueo de Endesa
que afectará a milleiros de persoas en Galiza?
-Tense dirixido o goberno galego aos colectivos de traballadores e xubilados que
están a denunciar as consecuencias da perda de convenio de referencia ao non existir
ultractividade por mor da reforma laboral? Con que conclusións? Asume implicarse nas
súas propostas? Cales son os motivos?
-Como avalía o goberno galego os resultados da privatización do que era unha
empresa pública? Terá isto en conta para vindeiras decisións? Vai demandar
CSV: REXISTRO-xWpUaEMoh-6
Verificación:
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explicacións ao goberno central? Vai desenvolver algún estudo propio para avalialos?
-Cal é a estimación de perdas en termos socioeconómicos que fai o goberno
galego desta situación?
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-Tense dirixido ao goberno central con algunha proposta ao respecto? En que
sentido? Con que resultado?
-Como avalía que un país produtor excedentario de enerxía eléctrica teña que
ver como as grandes empresas pretenden aumentar os seus beneficios xa
multimillonarios a costa dos traballadores e traballadoras galegos?
-Considera o goberno galego que debe demandar a derrogación das reformas
laborais? Considera que son a causa desta situación? Se non é así, cal é?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2019 10:09:29
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María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2019 10:09:33

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2019 10:09:35

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2019 10:09:36

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2019 10:09:38
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2019 10:09:39
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, 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
oral en Comisión.

No límite entre os concellos de Mesía e Boimorto, á altura da confluencia das
parroquias de Buazo e Arceo, no lado de Boimorto e da parroquia de Boado, do lado de
Mesía, encóntrase a Ponte Boado tendida sobre o río Tambre. Trátase dunha ponte
executada mediante estribos de formigón, vigas prefabricadas e taboleiros de 4m. de
ancho e que conta cunha luz aproximada de 16m.
Prestaba un servizo adecuado á realidade destas parroquias, eminentemente
gandeiras de leite nas que a superficie adicada ó ensilado de millo forraxeiro é
considerable, ata hai 20 ou 25 anos en que quedou estreita de máis tanto para vehículos
correntes coma, especialmente, para maquinaria agrícola de todo tipo, chegando a
encaixarse na mesma algunha que outra máquina de ensilado sendo necesario forza-los
ferros que fan de varanda da mesma.
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En xuño de 2017, en sesión plenaria a Corporación do concello de Boimorto
acordou acepta-la execución da obra de reconstrución da citada infraestrutura, incluída
no PIR e cun orzamento de 312.230,72 euros. No citado proxecto de execución figuraba
a modificación do cauce do río aspecto este que motiva que Augas de Galicia informe
desfavorablemente o proxecto polo que este será reformado pasando a ser un Proxecto
de Ampliación da mentada ponte cun orzamento de 143.816,53 euros.
1
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Apróbase en Pleno Ordinario no mes de setembro de 2017 este novo proxecto
que recibe varias alegacións da Asociación de Veciños de Arceo e da Asociación de
Pesca Deportiva Robalo que son desestimadas excepto as números 4 e 5 nas que se
estima insuficiente o van libre proxectado e o resgardo fronte avenidas.
Así o informe emitido en 11 de abril de 2018 polo enxeñeiro técnico da
Demarcación Hidrográfica Galicia Centro é desfavorable ó citado proxecto.
A ponte está aí, cun insuficiente servizo agardando ela e os veciños que alguén
poña algo de cordura en todo este tema porque as razóns aducidas para desestimar o
primeiro proxecto son agora causa da desestimación do segundo polo mesmo organismo
Augas de Galicia.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión:
-Que características e que condicións debe cumpriren o proxecto e a obra da
Reforma da Ponte Boado para poder ser informada e executada sen atrancos?
-Van queda-las parroquias das marxes dereita e esquerda do río Tambre dos
municipios de Mesía e Boimorto sen o necesario servizo da Ponte Boado?

CSV: REXISTRO-n3aSEv5Pi-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2019 11:44:30
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Xoaquín María
Fernández Leiceaga, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.
2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, garantindo
o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do transporte con
carácter equitativo, universal e global.
3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.
4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas
e dos usuarios.

CSV: REXISTRO-c9E1WcMF3-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a Comunidade Autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139725

O certo é que dentro da planificación existente figura a Área Metropolitana de
Santiago de Compostela - Duplicación da calzada da AC-522 (As Galanas Pardiñas) cunha lonxitude de 3,30 km, un orzamento de 12.210.000€ e un
horizonte temporal que sitúa o remate desta actuación no ano 2017.

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a Área Metropolitana
de Santiago de Compostela - Duplicación da calzada da AC-522 (As Galanas Pardiñas) se refire, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de
Santiago de Compostela - Duplicación da calzada da AC-522 (As Galanas Pardiñas)?

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2017?

3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 12.210.000
€ ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, ser for o caso, cal é a
magnitude desa modificación?

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/01/2019 11:30:05

CSV: REXISTRO-c9E1WcMF3-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Luisa Pierres López na data 08/01/2019 11:30:12
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2019 11:30:18
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Xoaquín María
Fernández Leiceaga, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha
concepción estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da
competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns.
2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas,
garantindo o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do
transporte con carácter equitativo, universal e global.
3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.

CSV: REXISTRO-50jMSH9S4-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das
infraestruturas e dos usuarios.

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a Comunidade Autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
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itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.

O certo é que dentro da planificación existente figura a VAP Santiago - N 541
Treito A Ramallosa - A Estrada cunha lonxitude de 13,6 km, un orzamento de
75.880.000€ e un horizonte temporal que sitúa o remate desta actuación no ano
2015.

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a VAP Santiago - N
541 Treito A Ramallosa - A Estrada se refire, os deputados e a deputada que
asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada VAP Santiago - N 541 Treito
A Ramallosa - A Estrada?
2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2015?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 75.880.000
€, ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-50jMSH9S4-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/01/2019 11:41:42
María Luisa Pierres López na data 08/01/2019 11:41:49
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2019 11:41:57
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Xoaquín María
Fernández Leiceaga, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:

1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.
2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, garantindo
o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do transporte con
carácter equitativo, universal e global.
3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.

CSV: REXISTRO-8JoqGEIhe-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas
e dos usuarios.

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a Comunidade Autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
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de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.

O certo é que dentro da planificación existente figura a VAP Brión-Noia
Desdobramento da VAP Brión-Noia cunha lonxitude de 17,5 km, un orzamento
de 22.685.000€ e un horizonte temporal que sitúa o remate desta actuación no
ano 2015.

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a VAP Brión-Noia
Desdobramento da VAP Brión-Noia se refire, os deputados e a deputada que
asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada VAP Brión-Noia
desdobramento da VAP Brión-Noia?

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2015?

3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 22.685.000
€ ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-8JoqGEIhe-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/01/2019 11:43:04
María Luisa Pierres López na data 08/01/2019 11:43:11
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2019 11:43:18
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Á Mesa do Parlamento
Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Xoaquín María
Fernández Leiceaga, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:

1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.
2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, garantindo
o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do transporte con
carácter equitativo, universal e global.
3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.
4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas
e dos usuarios.

CSV: REXISTRO-6DwTDPRBv-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a Comunidade Autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
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tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.

O certo é que dentro da planificación existente figura a VAP Santiago - Costa da
Morte cunha lonxitude de 40,00 km, un orzamento de 85.000.000 € e un
horizonte temporal que sitúa o remate desta actuación no ano 2020.

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a VAP Santiago Costa da Morte se refire, os deputados e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada VAP Santiago - Costa da
Morte?

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2020?

3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 85.000.000
€ ou a dita cifra vaia sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-6DwTDPRBv-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/01/2019 11:53:12
María Luisa Pierres López na data 08/01/2019 11:53:18
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2019 11:53:24
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Á Mesa do Parlamento
Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Xoaquín María
Fernández Leiceaga, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:

1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.
2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, garantindo
o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do transporte con
carácter equitativo, universal e global.
3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.
4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas
e dos usuarios.

CSV: REXISTRO-S1Txq4eJM-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a Comunidade Autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
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tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.

O certo é que dentro da planificación existente figura a VAP Santiago - Costa da
Morte cunha lonxitude de 40,00 km, un orzamento de 85.000.000€ e un
horizonte temporal que sitúa o remate desta actuación no ano 2020.

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a VAP Santiago Costa da Morte se refire, os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas:

O certo é que dentro da planificación existente figura a Área Metropolitana de
Santiago de Compostela - Conexión N-550 (As Galanas) - Variante AC-841
cunha lonxitude de 5,70 km, un orzamento de 29.925.000€ e un horizonte
temporal que sitúa o remate desta actuación no ano 2017.

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a Área Metropolitana
de Santiago de Compostela - Conexión N-550 (As Galanas) - Variante AC-841
se refire, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de
Santiago de Compostela - Conexión N-550 (As Galanas) - Variante AC-841?

CSV: REXISTRO-S1Txq4eJM-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2017?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 29.925.000€
ou dita cifra vai a sufrir algunha modificación? De ser así, cal é a magnitude desa
modificación?

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/01/2019 11:55:02
María Luisa Pierres López na data 08/01/2019 11:55:09

CSV: REXISTRO-S1Txq4eJM-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2019 11:55:15
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Xoaquín María
Fernández Leiceaga, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:

1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.
2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, garantindo
o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do transporte con
carácter equitativo, universal e global.
3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.
4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas
e dos usuarios.

CSV: REXISTRO-lG2lbCMQP-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a Comunidade Autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
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tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.

O certo é que dentro da planificación existente figura a Área Metropolitana de
Santiago de Compostela - Cinturón Oeste Treito II: Pardiñas-Roxos cunha
lonxitude de 1,80 km, un orzamento de 9.450.000€ e un horizonte temporal que
sitúa o remate desta actuación no ano 2017.

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a Área Metropolitana
de Santiago de Compostela - Cinturón Oeste Treito II: Pardiñas-Roxos se refire,
os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de
Santiago de Compostela - Cinturón Oeste Treito II: Pardiñas-Roxos?

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2017?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 9.450.000 €
ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-lG2lbCMQP-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/01/2019 11:56:52
María Luisa Pierres López na data 08/01/2019 11:56:59
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2019 11:57:05
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Xoaquín María
Fernández Leiceaga, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.
2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, garantindo
o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do transporte con
carácter equitativo, universal e global.
3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.
4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas
e dos usuarios.

CSV: REXISTRO-TP1U9MhUf-5
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Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a Comunidade Autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.
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O certo é que dentro da planificación existente figura a Área Metropolitana de
Santiago de Compostela - Cinturón Oeste Treito IV: Brins - N-550 (Polígono
Industrial Tambre) cunha lonxitude de 6,40 km, un orzamento de 29.440.000 € e
un horizonte temporal que sitúa o remate desta actuación no ano 2020.

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a Área Metropolitana
de Santiago de Compostela - Cinturón Oeste Treito IV: Brins - N-550 (Polígono
Industrial Tambre) se refire, os deputados e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de
Santiago de Compostela - Cinturón Oeste Treito IV: Brins - N-550 (Polígono
Industrial Tambre)?

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2020?

3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 29.440.000
€ ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/01/2019 12:00:14
María Luisa Pierres López na data 08/01/2019 12:00:20
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2019 12:00:26
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres López e Xoaquín María
Fernández Leiceaga, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 2ª.

O Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2009-2015, coñecido
como Plan MOVE, prevé no seu deseño como liñas básicas as seguintes:
1. Orientar a política en materia de infraestruturas ao servizo dunha concepción
estratéxica e global do país, contribuíndo á mellora da competitividade da
economía e ao benestar dos cidadáns.
2. Mellorar as condicións de accesibilidade e da mobilidade das persoas, garantindo
o acceso da poboación e das mercadorías ás infraestruturas do transporte con
carácter equitativo, universal e global.
3. Acadar unha mobilidade sostible, compatibilizando o desenvolvemento
económico coa preservación do medio ambiente.
4. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas
e dos usuarios.

CSV: REXISTRO-M2qiwkmpk-3
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Sobre estas liñas básicas, establece unha serie de obxectivos que necesitan unha
temporalización (ou horizontes temporais como os denomina) para ser acadados.
Á súa vez, establece unha nova clasificación da rede viaria galega entre a que se
atopan as vías de altas prestacións (VAP), que está constituída polas vías de
maior entidade que comunican a Comunidade Autónoma co resto de España e
Portugal, así como as principais áreas metropolitanas entre si, conformando este
grupo autoestradas, autovías, corredores e vías para automóbiles.

O programa de vías de altas prestacións deseñouse sobre o compromiso que
existía (segundo o Goberno da Xunta de Galicia) para impulsar en todos os
itinerarios de nova construción a execución de autovías ou, no seu caso, de vías
de circulación con deseño desdobrable para transformalas en autovías cando o
tráfico así o demandase e de lograr que o 80 % da poboación de Galicia se situase
a menos de 10 minutos dunha VAP.
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O certo é que dentro da planificación existente figura a Área Metropolitana de
Santiago de Compostela - Cinturón Oeste Treito III: Roxos-Brins cunha
lonxitude de 7,20 km, un orzamento de 26.640.000 € e un horizonte temporal que
sitúa o remate desta actuación no ano 2020.

Ante as dúbidas existentes entre o previsto na planificación inicial (da que non se
coñecen modificacións formais) e a súa concreción no que a Área Metropolitana
de Santiago de Compostela - Cinturón Oeste Treito III: Roxos-Brins se refire, os
deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Cal é o estado actual da actuación denominada Área Metropolitana de
Santiago de Compostela - Cinturón Oeste Treito III: Roxos-Brins?

2ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento do horizonte temporal
establecido no ano 2020?
3ª) Ten previsto a Xunta de Galicia manter o investimento inicial de 26.640.000€
ou a dita cifra vai sufrir algunha modificación, se for o caso, cal é a magnitude
desa modificación?
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/01/2019 12:04:27
María Luisa Pierres López na data 08/01/2019 12:04:33

CSV: REXISTRO-M2qiwkmpk-3
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2019 12:04:38

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139741

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, 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
oral na Comisión 2ª.

O Ministro de Fomento fixo o día 3 de outubro unha visita a Galiza e fixo
declaracións públicas que crean alarma e preocupación. Resumindo o contido das súas
manifestacións podemos concluír que veu de novo co clásico repertorio de anuncios,
estudos e promesas incumpridas.
O que demostra o acontecido onte é que existe un pacto tácito entre o PSOE e o
PP para vetar a transferencia da AP 9, o rescate da concesión. E para adiar
indefinidamente proxectos e obras que foron repetidamente adiadas. Obras de
infraestruturas viarias estratéxicas para o pais tanto en materia ferroviaria, como no
relacionado coas estradas e autovías ou portos de interese xeral.
Nas declaracións públicas no Ministro escoitamos os mesmos argumentos en
contra do traspaso da autoestrada que veñen os sucesivos gobernos do PSOE e do PP ao
CSV: REXISTRO-dke7u8X0x-9
Verificación:
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longo dos últimos 15 anos. O único anuncio concreto da reunión co sr. Feixóo foi o da
convocatoria dunha xuntanza da comisión bilateral de seguimento da AP 9, unha
comisión cualificada como cortina de fume para desviar a atención sobre as cuestións
verdadeiramente relevantes: negociación da transferencia da AP9, rescate da concesión
e remate dos abusos da concesionaria.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
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Diante deste novo desprezo a Galiza, resulta rechamante a postura
condescendente do presidente da Xunta, que semella que foi seducido polo sr. Ábalos
como pasou anteriormente con De la Serna e Xosé Blanco. Semella que estamos no
camiño de reeditar o Pacto do Obradoiro, que xa sabemos a onde levou.
Tamén chama a atención o cambio de actitude do PSdG, que aplaude agora o
que antes denunciaba. E no cambio de papeis entre PP e PSOE, esquece a reivindicación
do investimento dos máis de 2.500 millóns non investidos por Fomento nos últimos 5
anos.
Fronte a esta actitude contemplativa e mansa do goberno galego, do seu
presidente e do PSdG, entendemos que o Parlamento galego debe defender unha
actitude firme de defensa dos intereses galegos e reclamar unha axenda galega de
investimentos en materia de infraestruturas que permita dinamizar a economía e saldar a
débeda que o estado ten con Galiza nesta materia.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
1. Como valora o goberno galego a posición do goberno central e do ministro de
Fomento en relación coa AP9?
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2. Que demandas trasladou a Xunta de Galiza ao goberno do estado en relación
coa AP 9 e coas infraestruturas viarias, ferroviarias, portuarias e aeroportuarias?
3. Cal é a valoración do goberno galego sobre os anuncios realizados polo
ministro de Fomento na súa visita a Galiza do 3 de outubro?
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
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4. Que demandas trasladou a Xunta de Galiza ao goberno central sobre o
traspaso de competencias en relación coa AP 9, portos de interese xeral, ferrocarril de
cercanías, aeroportos, e tráfico e seguridade viaria?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

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:

CSV: REXISTRO-dke7u8X0x-9
Verificación:
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2019 12:15:08

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2019 12:15:13

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2019 12:15:15

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2019 12:15:16
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Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2019 12:15:18
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Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2019 12:15:19
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
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
oral na Comisión 2ª, relativa a demanda colectiva da Fiscalía e colaboración da Xunta
de Galiza en relación coas reclamacións polas retencións na AP9.

1. A autoestrada AP 9 adoece de múltiples deficiencias na súa xestión e
conservación. Esta situación ten que ver coa redución por parte da concesionaria dos
custos de persoal e mantemento, mentres que soben os beneficios polo incremento
abusivo das peaxes.
No tocante a persoal, viuse reducido en case un cento de efectivos no período
comprendido entre 2006 e 2016, pasando de 302 a 215. Esta redución afecta sobre todo
ao persoal das cabinas, que está sendo sistematicamente substituído por sistemas de
pagamento automático.
A forte redución de persoal de cabinas e mantemento contrasta coas elevadas
cifras de beneficios, que son consecuencia de medidas adoptadas polos sucesivos
CSV: REXISTRO-U9FkgAuCD-9
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gobernos do Estado, coa compracencia da Xunta de Galiza.
2. A falta de seguimento, control e supervisión por parte da administración do
Estado fai que non se abrira aínda un só expediente informativo (e moito menos
sancionador), a pesar dos constantes problemas de retencións que se produciron nos
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últimos anos, tanto derivados das obras da ponte de Rande como do incremento do
tráfico en horas punta e períodos de vacacións.
Diante das reiteradas queixas polo atraco que supón estar atrapados horas na
autoestrada e ter que pagar igualmente as peaxes –e diante da pasividade das
administracións central e autonómica-, tivo que ser a fiscalía quen abrise dilixencias a
AUDASA e anunciase unha demanda colectiva co obxecto de que as persoas usuarias
poidan reclamar indemnizacións á compañía. Tamén previamente a Valedora do Pobo
instara á concesionaria a levantar as barreiras en caso de producirse retencións
quilométricas.
En relación coa fiscalía de Pontevedra, o pasado mes de setembro anunciou a
presentación en novembro dunha demanda colectiva contra a AUDASA para que as
persoas usuarias poidan presentar reclamacións polas retencións causadas polas obras da
ponte da Rande e polo cobro das peaxes nesas condicións. Esta demanda é resultado da
apertura no pasado mes de maio de dilixencias de carácter civil de protección dos
dereitos de persoas consumidoras e usuarias ao considerar que se producirá por parte de
AUDASA unha deficiente xestión neste treito da autoestrada.
Segundo as información que fixo públicas a Fiscalía, a reclamación refírese ao
período comprendido entre marzo de 2015 e maio de 2018, período segundo o cal,
conforme datos da concesionaria, pasaron pola ponte de Rande 58 millóns de vehículos.
Dado o longo período de tempo transcorrido, non parece procedente que se esixa
CSV: REXISTRO-U9FkgAuCD-9
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presentar o xustificante do pagamento da peaxe para poder facer a reclamación, polo
que se deberían estudar outros medios como os rexistros da concesionaria dos vehículos
que pasaron a peaxe nos períodos de tempo en que se produciron retencións.
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3. Diante da presentación desta demanda colectiva e tendo en conta as
dificultades que se poden producir para xestionar e xustificar as reclamacións, o BNG
presenta as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 2ª:
1. Que valoración fai o goberno galego sobre a demanda colectiva promovida
pola fiscalía de Pontevedra contra AUDASA polas retencións provocadas polas obras
da ponte de Rande?
2. Que xestións fixo ou prevé facer a Xunta de Galiza para establecer unha
xestión áxil e sinxela das reclamacións a que teñan dereito as persoas usuarias?
3. Prevé a Xunta de Galiza crear oficinas ou algún outro sistema de información
e asesoramento para tramitar as referidas reclamacións?
4. Comparte o goberno galego a demanda da Valedoría do Pobo e doutras
entidades e institucións de que se aprobe un protocolo que obrigue ao levantamento das
peaxes cando se dean circunstancias atribuíbles á xestión da concesionaria? Que
xestións realizou a Xunta de Galiza neste sentido?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019
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Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
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Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2019 12:16:34

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2019 12:16:39

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2019 12:16:40

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2019 12:16:42

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2019 12:16:43
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Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2019 12:16:45
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Concepción Burgo López e Patricia Otero
Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 4ª.

O concello de Burela (Lugo), con respecto ao estado no que se atopan os
edificios do CEIP Virxe do Carme, recibiu un informe o día 17 de agosto de
2018 no que, como resultado dunha inspección visual (o que supón que poidan
existir vicios ocultos que quedan exceptuados do informe), conclúe o seguinte:
Con respecto ás fachadas:
1. Mal estado xeral da fachadas, incluíndo fisuras e gretas en distintas partes,
especialmente nas zonas onde esta recibida a carpintería.
2. Mal estado xeral da pintura de fachada.
3. Humidades en distintas zonas da fachada.
4. Mal estado de cornixas e avultado perimetral de portas e xanelas.
5. Falta de estanquidade en carpinterías
Respecto ás cubertas e impermeabilizacións:
1. Humidades en aulas de planta alta debidas a posibles filtracións do tellado.
2. A impermeabilización das cubertas planas non está protexida.
3. Dende a pista polideportiva (situada en altura) obsérvanse calvas de lousas
na cuberta.
4. Nos corredores centrais do edificio un obsérvase a presenza de
eflorescencias, en todo o pavimento.
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Respecto ás zonas exteriores:
1. Fisuras en cerramentos de formigón, no que se observan as armaduras á
vista.
2. Mal estado dos portalóns, mostrando oxidacións
Respecto ás carpinterías:
1. Falta de selado nas carpinterías, presenza de humidade.
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2. Deformacións en xanelas de aluminio. Deterioro xeneralizado.
Respecto ás pinturas:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Deterioración xeral da pintura exterior e interior do edificio, apreciándose
sucidade, humidades e desprendementos nos tratamentos superficiais
dalgunhas zonas.
2. As aulas contan con numerosos desconchados procedentes de filtracións
de cuberta.
Respecto ás humidades:
1. Presenza de humidades en aulas, debidas a posibles filtracións de cuberta
e canlóns.
2. Calidade de aire non idónea (ambiente cargado con cheiro a humidade).
3. Chans con presenza de humidade procedentes de condensación.
Respecto á iluminación:
1. Iluminación inadecuada en zona de ximnasio, presenza de luminarias
oxidadas en superficie tipo “Regleta” a base de fluorescentes sen ningún
tipo de protección.
Respecto ao parque infantil:

CSV: REXISTRO-uuSwXoTvd-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. Non cumpre co Decreto Autonómico 245/2003 polo que se establecen as
normas de seguridade nos parques infantís. Non conta coa inspección
anual Favorable.
2. O pavimento de lousa non é adecuado para a altura de caída dos xogos
existentes.
3. Presenta numerosas atrapamentos cabeza-pescozo
4. Presenta numerosos atrapamentos de dedos.
5. Presenta táboas adoites con presenza de cravos e parafusos á vista.
6. A distribución dos xogos, non cumpre, xa que se invaden espazos de
seguridade dos xogos.
Respecto ás condicións de accesibilidade
O centro non ten garantida a accesibilidade de acordo coa disposición adicional
terceira, apartado b) do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con
discapacidade e da súa inclusión social, “os edificios deben adecuarse ás
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condicións de accesibilidade que establece o DB- SUA antes do 4 de decembro
de 2017, en todo aquelo que sexa susceptible de axustes razoables.”
En resumo, o informe conclúe que

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Despois dos anos e debido ao intenso uso ao que se viu sometido, a día de
hoxe pódese afirmar que o centro educativo non reúne as debidas
condicións de habitabilidade e seguridade, para a utilización como centro
escolar, sendo necesario acometer unha serie de traballos de limpeza,
rehabilitación e reparación do mesmo, que exceden dos labores de mera
conservación.
2. Vista a envergadura dos devanditos traballos e os condicionantes técnicos
que a normativa vixente esixe, proponse a realización dun proxecto
técnico, pola administración competente, que englobe a rehabilitación das
instalacións do edificio. Sendo preferente adoptar medidas para garantir a
seguridade dos alumnos, no referente ao parque infantil e ás zonas
exteriores
Por outro lado, a Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación establece na
súa disposición adicional décimo quinta, relativa a municipios, corporacións ou
entidades locais que a conservación, o mantemento e a vixilancia dos edificios
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de
educación especial, corresponderán ao municipio respectivo.
Como se deduce de forma obvia de todo o anterior, as obras necesarias no CEIP
Virxe do Carme de Burela son de tal envergadura que precisan o concurso da
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para o seu
desenvolvemento.

CSV: REXISTRO-uuSwXoTvd-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Á vista do anterior o deputado e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas:

1ª) Coñece a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional o
estado no que se atopan as instalacións do CEIP Virxe do Carme de Burela?

2ª) Considera axeitadas esas instalacións para o normal desenvolvemento das
actividades lectivas no centro?

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

139752

Grupo Parlamentario

3ª) Ten previsto desenvolver as actuacións necesarias a curto prazo para que as
instalacións do CEIP Virxe do Carme de Burela reúnan as mínimas condicións
de adecuación á finalidade da actividade educativa?

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/01/2019 12:16:08
Maria de la Concepción Burgo López na data 08/01/2019 12:16:18

CSV: REXISTRO-uuSwXoTvd-9
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Patricia Otero Rodríguez na data 08/01/2019 12:16:33
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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 oral na Comisión 2ª.

O goberno do Estado, a través do ministro de Fomento José Luís Ábalos,
vén de lanzar o “globo sonda” do pagamento de peaxes nas autovías e
autoestradas que actualmente están libres de pagamento polas persoas usuarias.
Trátase dun anuncio que vai na liña das propostas das grandes construtoras e que
ten como obxectivo penalizar aínda máis a particulares e transportistas polo uso
de vías de alta capacidade.
En Galiza chove sobre mollado. A situación da AP 9 é absolutamente
escandalosa e inasumíbel, con subas das peaxes de máis do 40% desde o ano
2010, cun incremento do 4% no que vai de ano, con novas subas abusivas
anunciadas para os vindeiros meses. E sen apenas bonificacións para persoas e
CSV: REXISTRO-UNxl2EkCW-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

empresas que fan un uso habitual desta infraestrutura.
O mesmo ocorre coa autoestrada AP 53 entre Santiago e Lalín, que
ademais de ter un custo moi elevado, ten graves carencias nas vías de acceso e
saída. Neste caso dáse ademais o agravio do cobro da peaxe no treito Santiago-
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Lalín, de titularidade estatal, e a gratuidade no treito Lalín-Ourense, de
titularidade autonómica.
Na rede de vías de alta capacidade de titularidade autonómica tamén se
producen agravios no caso da autovía AG55 A Coruña-Carballo e na AG 57
Vigo-Val Miñor.
Desde o BNG entendemos que se debe avanzar na supresión das peaxes,
especialmente no caso de autoestradas como a AP9 que teñen períodos de
concesión que xa chegan aos 40 anos e que supuxeron ao longo deste tempo e
supoñen un gran negocio para a concesionaria. Cómpre neste sentido ter en conta
que outras autoestradas coetáneas da AP9 van quedar libres de peaxes nos anos
2019-2021.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
-Como valora a Xunta de Galiza o anuncio do Ministerio de Fomento de
establecer peaxes nas autoestradas?

CSV: REXISTRO-UNxl2EkCW-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

-Que medidas demandou ou prevé adoptar a Xunta de Galiza para o
abaratamento das peaxes da AP9 e para evitar novas subas?
-Vai levar a cabo algunha actuación o goberno galego para esixir do
goberno do Estado a realización dun estudo sobre o rescate da concesión e a
supresión das peaxes na AP 9?

2

139755

OFICINA PARLAMENTAR

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

-Que medidas prevé adoptar a Xunta de Galiza para o abaratamento das
peaxes nas autoestradas de titularidade autonómica? Ten previsto encargar algún
estudo para a supresión das peaxes nas autoestradas AG 55 e AG 57?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

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:

CSV: REXISTRO-UNxl2EkCW-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2019 12:18:00

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2019 12:18:04

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2019 12:18:05
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2019 12:18:07

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2019 12:18:08

CSV: REXISTRO-UNxl2EkCW-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2019 12:18:10
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Comisión.

O programa eleitoral do PP ás eleccións autonómicas de 2016 contemplaba
propostas en materia de rehabilitacion e rexeneración urbana mediante a intervención
pública directa.
Velaquí as propostas do programa de 2016:
- MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA DIRECTA: estas actuacións
estarán orientadas a conseguir a rehabilitación de aqueles cascos ou edificacións que
están especialmente degradados e que requiren, polo tanto, unha maior intervención
pública para conseguir a súa rehabilitación.
o REXurbe: programa de actuación pública de rexeneración urbana: Se
realizarán intervencións directas e intensas de carácter público adquirindo e

CSV: REXISTRO-DokEzJgxR-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

rehabilitando edificacións completas para conseguir a recuperación de espazos
urbanos moi degradados onde a iniciativa privada non realiza ningunha intervención
debido ao alto grado de deterioro ou marxinalidade do ámbito.
Deste xeito, se recuperarán importantes espazos urbanos conseguindo
dinamizar economicamente estes ámbitos, protexer o patrimonio construído e fixar
poboación nos cascos históricos de Galicia.
1
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Estas áreas serán declaradas como zona de ACTUACIÓN PUBLICA DE
REXENERACIÓN URBANA, co nome REXurbe. Baixo este programa se
rehabilitaran máis de 1.500 vivendas e 350 locais comerciais en máis 500 edificios.
o Ademais, tamén se realizarán actuacións en núcleos de poboación máis
pequenos coa intención de conservar o seu patrimonio e atraer e fixar poboación no
medio rural.
o Buscarase a colaboración e implicación dos concellos para asumir as
actuacións de reurbanización dos espazos públicos, así como adoptar medidas
orientadas a facilitar as actuacións de rehabilitación con bonificacións en licencias e
IBI, tanto para as actuacións públicas como para as de particulares que se executen no
ámbito.
O orzamento do Instituto Galego de Vivenda e Solo inclúe nos últimos anos
partidas para o desenvolvemento do programa Rexurbe en diversas vilas e cidades
galegas. Dado que estamos na metade da lexislatura, resulta de interese facer balance
dos resultados deste programa.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
en comisión:

CSV: REXISTRO-DokEzJgxR-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. Cal é o balance do programa Rexurbe nos anos 2016-2018?
2. Cantas actuacións se realizaron e en que concellos?
3. Cal foi o grao de execución orzamentaria do programa Rexurbe nos anos
2016, 2017 e 2018?
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4. Cal foi o investimento total e por anualidades do programa?
5. Cando ten previsto o goberno galego acadar o obxectivo de rehabilitar 1500
vivendas e 350 locais comerciais en 500 edificios?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-DokEzJgxR-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2019 12:20:57

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2019 12:21:02

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2019 12:21:04

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2019 12:21:05
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Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2019 12:21:07
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Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2019 12:21:08
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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, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Comisión.

A Axencia Galega de Infraestruturas publicou no DOG, o pasado 6 de agosto de
2018, o Proxecto de mellora da seguridade viaria na contorna do treito de concentración
de accidentes na estrada PO 331, do P.K. 11.200 ao P.K. 14.600.
Con data 18.9.2018, a Asociación Veciñal Galiñeiro de Vincios presentou un
escrito de alegación ao Proxecto coas seguintes consideracións:
1) O citado Proxecto non ten en conta as necesidades de mobilidade das persoas
usuarias da vía e residentes no lugar de Vincios.
2) Cuestiona as actuacións previstas nas interseccións e propón melloras e
alternativas. Concretamente nas seguintes interseccións:

CSV: REXISTRO-6mYNtAvle-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- Saída Monte Galiñeiro, P.K. 12.800
- Saída Atalaia, P.K. 12.900
- Intersección coa estrada do Salgueiro, P.K. 13.400
- Acceso ao Centro Cultural, P.K. 13.500

1

139762

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

- Tanto na intersección coa estrada do Salgueiro como na de acceso ao
Centro Cultural poderíanse habilitar carrís centrais para permitir xiros á
esquerda.
- Intersección de acceso a Santa Lucía (P.K. 13.900) e intersección de
acceso a Piñeiro (P.K. 13.940)
- Intersección de acceso ao barrio da Seca
3) O proxecto non ten en conta o impacto na contorna do incremento de
itinerarios e tráficos no pequeno treito que vai desde a intersección da subida ao
Galiñeiro ate a Glorieta de Santa Lucía.
4) O Proxecto non ten en conta as necesidades das persoas residentes na
parroquia: dificulta os desprazamentos en vehículo dentro da mesma, dificulta a
mobilidade peonil debido á distancia entre os pasos de peóns proxectados, e suprime
espazos empregados actualmente para estacionamentos.
5) A xustificación do Proxecto vén dada pola elevada concentración de
accidentes neste treito. Cómpre ter en conta que a maior parte dos sinistros son por
alcance, causados por exceso de velocidade, distraccións ou non respecto da distancia
de seguridade.
O Proxecto non contempla ningunha medida específica para asegurar que os
CSV: REXISTRO-6mYNtAvle-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

vehículos respecten os límites de velocidade. Tendo en conta que o obxectivo principal
do Proxecto debe ser a redución de accidentes de tráfico, poderíanse establecer outras
actuacións como semáforos accionados por velocidade, pasos de peóns elevados ou
redución da velocidade máxima.
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De todo o anteriormente sinalado dedúcese que esta actuación crea na contorna
unha barreira física que dificulta a mobilidade interna tanto para peóns como para
vehículos, polo que o Grupo Parlamentar do BNG presenta as seguintes preguntas para
resposta oral en comisión:
1. Vai tomar en consideración a Xunta de Galiza as alegacións presentadas pola
Asociación Veciñal O Galiñeiro de Vincios a respecto do Proxecto de reforma da
estrada PO 331?
2. Ten previsto a Xunta de Galiza adoptar medidas para a supresión ou o
abaramento da peaxe da autovía AG-57?
3. Considera o goberno galego que o citado treito debe ter características de vía
urbana ou como se pretende co citado Proxecto debe converterse nunha estrada
convencional, creando un muro de división da parroquia e dificultando a mobilidade
peonil e en vehículos?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

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

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2019 12:22:04

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2019 12:22:08

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2019 12:22:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2019 12:22:11

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2019 12:22:13
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Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2019 12:22:15
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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 oral en Comisión.

A Xunta de Galiza promove na comarca de Ferrol diversas actuacións de construción
de beirarrúas que forman parte do denominado Plan de sendas de Galiza. Unha destas
actuacións é a beirarrúa de algo máis de dous quilómetros de lonxitude entre Río do Pozo
(AC-116) e a estrada de Baltar (AC-114.
O BNG presentou en maio do 2018 unha moción No concello de Narón (xunto con
Tega e PSOE e aprobada por unanimidade) na que se instaba á Consellería de Infraestruturas
e Vivenda da Xunta de Galiza a abrir unha vía de dialogo coas veciñas e veciños afectados
pola senda peonil proxectada pola xunta nas estradas AC-116 e AC-114, buscando diminuír
a afección do proxecto. Esta iniciativa é consecuencia da deixadez de funcións da
Consellería de infraestruturas da Xunta de Galiza, que non puxo todos os medios necesarios
e posibles para atender as reclamacións e chegar a unha saída negociada coa veciñanza que
se sentía afectada.

CSV: REXISTRO-sl0F73qAL-8
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Resulta preocupante perder unha inversión de máis de 700.000 euros na parroquia do
Val, que, ademais traería consigo a execución dun tramo do saneamento na zona de Baltar,
por culpa da neglixencia da Xunta de Galiza do PP. Por iso, o BNG lamenta que o proxecto
da senda peonil poida paralizarse definitivamente pola incapacidade da Xunta de modificalo
e consensualo.
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como preocupante que a Consellería decidise realizar unha deixadez de funcións;
por un lado, levantarse da mesa e non querer explorar vías de reforma do proxecto, e por
outro lado, por instar a outra institución a realizar o seu traballo (textualmente, na nota de
prensa da Xunta do pasado 11 de setembro, di: “A conselleira de Infraestruturas convidou ao
Concello a traballar polo consenso cos veciños e a deseñar un novo proxecto que cumpra os
requisitos de mellora da seguridade viaria que conte coa súa aceptación e poida ser
executado pola Xunta”).

Polo anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
comisión:
Ten previsto a Xunta de Galiza abrir un novo proceso de diálogo co concello de
Narón e coa veciñanza afectada polo proxecto de senda peonil do Val, co obxecto de acordar
un novo proxecto que minimice as afeccións e cumpra a función de mellorar a seguranza
viaria?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, 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
oral en Comisión.

O 27 de outubro de 2018 unha vaga de frío con nevaradas en cotas moi baixas
para esa época do ano provoca cuantiosos danos nas comarcas da montaña de Lugo
principalmente. O Courel, O Incio, A Fonsagrada son algunhas das zonas con maior
afectación.
A inesperada aparición dunha copiosa nevarada, cando as caducifolias vestían
aínda toda a súa folla provocou un desastre natural nelas esgazando pólas a eito. Esta
rotura e esgazamento traduciuse en bloqueos de estradas, pistas e camiños, rotura de
árbores novas, rotura de polas de folla caduca nas beiras dos ríos e nos espazos onde
reina o castiñeiro a perda case total da colleita.
As consecuencias son aínda "incomprensiblemente" visibles. A día de hoxe os
camiños de terra non se tocaron, as estradas locais e provinciais están afectadas, os ríos
CSV: REXISTRO-1NaeKSDwJ-5
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e regatos teñen demasiadas pólas que poden levar a taponamentos e obstrucións cando o
caudal aumente, o Camiño de Santiago está interrompido en varios tramos...
Pero o máis salientable é a desfeita nos carballos, castiñeiros e demais
caducifolias que será preciso tratar con podas axeitadas e repoñer con exemplares

1

139769

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

adecuados. Non se trata de regalar plantas senón de deseñar unha acción de restauración
debidamente planificada.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión:
- Ten feita o goberno galego unha estimación de danos ocasionados pola
nevarada deste outono na montaña de Lugo?
- Vai establecer algunha liña de axudas para paliar os danos ou algún plan de
restauración na arboreda caducifolia afectada especialmente en carballos, castiñeiros e
froiteiras?
- Ten pensada algunha iniciativa para que se acometa a limpeza de ríos e regatos
das zonas afectadas?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores,
Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Comisión, sobre as incidencias rexistradas no
transporte de escolares do Concello de Láncara após a supresión da liña e o
estabelecemento dunha compartida con pasaxe regular.

A comezos do mes de outubro de 2018, alumnado do Concello de Láncara
que cursan estudos na cidade de Lugo denunciou publicamente as condicións nas
que ten lugar o servizo de transporte.
Un autobús masificado obrigou o estudantado a ir de pé ou sentado no
corredor do vehículo o que constitúe un enorme perigo para o conxunto da
pasaxe.
A razón de que se tivesen producido estas condicións devén da supresión,
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após a entrada en vigor do novo Plan de transporte da Xunta de Galiza, do
autobús que prestaba o servizo Lugo-Pobra de San Xiao-Láncara-Baralla ás
14.35h e que viña usando, entre outras persoas, o alumnado lancarés que cursa
estudos nos institutos da cidade de Lugo.
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Desde a supresión da liña das 14.35h, o alumnado de Láncara ten que
agardar durante unha hora despois de rematar as aulas (até as 15.30h) cando
previamente o servizo coincidía co remate do horario lectivo.
A veciñanza do Concello de Láncara, o grupo municipal do BNG na
localidade e mesmo o propio Concello, veñen reclamando á Xunta de Galiza que
sexa restituída a liña para atender as necesidades da poboación, especialmente a
máis nova, así como que as paradas do autobús se produzan no centro da Pobra
de San Xiao e non no apeadoiro da LU-536 pola perigosidade que carrexa para a
veciñanza. A empresa concesionaria sempre rexeitou esta cuestión asegurando
que retrasaría a combinación cos servizos ferroviarios porén, xa non hai tren
ningún.
Cómpre lembrar que o transporte público nos concellos do rural é
fundamental para fixar poboación.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
en comisión:
- Como valora a Xunta de Galiza que estudantes de Láncara viaxen de pé
CSV: REXISTRO-N0ZY3xfyS-9
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ou sentados no corredor dun autobús por falta de espazo?
- Por que suprimiu o Goberno galego a liña das 14.35h cando viña
prestando un importante servizo para o estudantado do Concello de Láncara que
cursa estudos en Lugo?
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- Pensa restituír a liña tendo en conta as condicións nas que se está a
producir o transporte e as demandas da veciñanza e o Concello de Láncara?
- Ten solicitado á empresa concesionaria a Xunta de Galiza, como
reclama o Concello e a veciñanza de Láncara, a parada dos autobuses no centro
da Pobra?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, 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
oral en Comisión.

En febreiro de 2008, a Consellería do Medio Ambiente da Xunta de Galiza
emitiu autorización para a instalación dun vertedoiro de residuos industriais “non
perigosos” aproveitando o oco da explotación de cuarzo, para a restauración do espazo
natural da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa en Santiago de Compostela,
con capacidade para eliminar 80.000 t/ano, nun vaso de vertido de 1 millón de metros
cúbicos, nunha superficie de 4,5 hectáreas e cunha vida útil estimada en 20 anos.
A previsión inicial era encher este espazo con areas, terras e lodos xerados nas
propias instalacións e con restos procedentes de actividades industriais e de construción.
Concedeuse autorización para un vertedoiro de residuos industriais non perigosos e non
biodegradables, limitando a entrada de materia biodegradable a un máximo dun 10%
segundo o descrito no proxecto.
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O funcionamento do vertedoiro non tardou en xerar preocupación entre a
veciñanza que observara incendios no propio vertedoiro. Como consecuencia, a
principios do 2014, o BNG, a través dos seus representantes neste Parlamento,
interesouse diante da Xunta de Galiza polo cumprimento das medidas ambientais
impostas na resolución de autorización.
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Ademais, nas actas das inspeccións do ano 2017, feitas tras as denuncias dos
veciños, reflíctese que neste vertedoiro de residuos industriais non perigosos, está
entrando unha gran cantidade de residuos domésticos, cunha gran carga de humidade e
carbono orgánico disolto, o que xerará unha maior cantidade de gases nun futuro,
constituíndo unha fonte de problemas para a poboación que habita máis preto do
vertedoiro. Estamos a falar de vivendas a menos de 400 metros do vertedoiro, e varias
aldeas a menos de 1 quilómetro.
Os inspectores tomaron 3 mostras, que superan os límites establecidos de
carbono orgánico disolto (COD). E nas actas de inspección constátase a presenza de
lodos e outros residuos no vaso do vertedoiro e que non poderían depositarse no mesmo.
Unha consecuencia salientable derivada dos gases que emanan do vertedoiro e
de Tecnosolos é o problema dos cheiros. Hai máis de 140 denuncias rexistradas dos
veciños e veciñas das parroquias colindantes que se atopan nun radio de menos de 3
quilómetros do vertedoiro. Este feito constatado, incluso por autoridades públicas como
a Policía Autonómica entre outros, pon de manifesto a preocupación fundada polos
posibles efectos prexudiciais dos gases xerados, ao tempo que xeran unha situación de
inhabitabilidade insostible e inxusta para as persoas afectadas.
A irregularidade máis grave observada é que non se están a facer os controis
preceptivos e rigorosos do que entra no vertedoiro de Miramontes e a proba máis
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contundente é a presenza de residuos non autorizados.
Esta afirmación despréndese das actas das inspeccións feitas o 7 e o 14 de
novembro do pasado ano. Nelas apúntanse literalmente as seguintes conclusións:
-Non hai constancia de que se realicen Caracterizacións Básicas, nin Probas de
Conformidade dos residuos de maior carga orgánica.
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-Non fan un control visual do contido dos residuos antes da descarga do camión
no vertedoiro.
-Tamén no lixiviado a cantidade de Carbono Orgánico Disolto (COD) é similar á
dun vertedoiro de residuos domésticos.
Non é este un vertedoiro de Residuos Sólidos Urbanos e sen embargo supera
amplamente o 30% de materia orgánica biodegradable.
Pero hai máis. Nas fotografías realizadas polos inspectores en novembro de
2017, pódense ver residuos procedentes de amianto mesturados con residuos
procedentes de rexeites de sólidos urbanos, sendo a porcentaxe destes superior ó 36%.
Por tanto, neste vertedoiro, estanse mesturando de forma habitual residuos
procedentes de rexeites de residuos sólidos urbanos con residuos perigosos coma o
amianto, feito totalmente prohibido segundo a decisión do Consello Europeo de 19 de
decembro de 2002 e de obrigado cumprimento tal como se establece na Orde do 20 de
xullo de 2009 pola que se regula a xestión dos vertedoiros en Galicia.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión:
-Estanse realizando as probas necesarias para a admisión de residuos conforme ó
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establecido nas lexislacións europea, estatal e autonómica relativas á xestión de residuos
nos vertedoiros?
-Hai un control efectivo da materia orgánica que entra no vertedoiro?
-Que porcentaxe de materia orgánica biodegradable está depositada no
vertedoiro de Miramontes dende o inicio da actividade?
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-A xestión do amianto que se está a facer no vertedoiro de Miramontes, cumpre
coa lexislación europea?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2019 12:34:49
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Comisión, sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galiza ao Goberno
español en materia ferroviaria para mellorar as comunicacións no sur de Lugo.

O 14 de setembro presentouse publicamente en Monforte a Plataforma en
defensa do ferrocarril público na comarca de Lemos, unha plataforma ampla e diversa
composta por distintas organizacións, entidades, asociacións e persoas a título
individual cuxo obxectivo é a defensa do ferrocarril público na comarca de Lemos.
Desde esta entidade denuncian que o ferrocarril supuxo historicamente para a
vila de Monforte un motor de desenvolvemento económico e social moi importante
desde a súa chegada a finais do século XIX. Porén, nas últimas décadas o progresivo
desmantelamento dos servizos, os recortes de persoal, a falta de mantemento das
infraestruturas e o material rodante… converteron o que noutrora fora un factor
fundamental para o desenvolvemento social e económico da comarca, nun medio de
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transporte cada vez menos competitivo.
A realidade que atinxe a comarca de Lemos non é exclusiva senón que se repite
e moitas localidades e comarcas do país, especialmente na provincia de Lugo.
Desde o Bloque Nacionalista Galego temos defendido en moitas ocasións o
papel fundamental do tren na vertebración social e territorial de Galiza así como no seu
desenvolvemento económico, razón pola temos reclamado, dentro e fóra do Parlamento
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de Galiza, medidas concretas e investimentos suficientes para modernizar o sistema
ferroviario interior do noso país e a súa conexión con Portugal e a Meseta. E
continuamos a facelo.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
- Como valora a Xunta de Galiza o estado actual do sistema ferroviario galego?
- E no referido ao estado das liñas, servizos e frecuencias en Lugo e Ourense?
- Ten constancia o Goberno galego da creación da Plataforma en defensa do
ferrocarril público da comarca de Lemos?
- En caso afirmativo, como valora as demandas feitas públicas por este
colectivo?
- Que actuacións ten desenvolvido e / ou prevé adoptar a Xunta de Galiza para
mellorar e modernizar os servizos ferroviarios en Lugo e Ourense?
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- E as conexións do interior co Eixo atlántico?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
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Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Paula Quinteiro Araújo, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª.

O pasado 5 de decembro tivo lugar un intento de asasinato no Grove. Un novo
caso de violencia machista onde a protección á vítima fallou de maneira evidente.
Existía unha orde de afastamento en vigor que foi incumprida. O home fora
detido hai apenas tres meses por violencia de xénero. Neste caso, a muller puido
escapar e non resultar asasinada pero recibiu dous balazos, polos cales tivo que
ser intervida no Hospital de Montecelo.
Por desgraza, este é só un exemplo máis, que tivo consecuencias moi graves,
pero deixa en evidencia que precisamos reflexionar con maior profundidade
sobre a protección existente ás mulleres que denuncian, xa que en ocasións as
medidas tomadas non son suficientes.
Algo está faiando nos protocolos e no sistema cando se incumpren as ordes de
afastamento. E téñense que atopar medidas para evitalo.
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Por todo o anterior exposto, preséntase as seguintes preguntas para a súa resposta
oral en Comisión:
1. Ten analizado a Xunta de Galicia que fallou no caso de intento de asasinato
acontecido no Grove?
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2. Está estudando a Xunta de Galicia medidas para evitar o incumprimento das
ordes de afastamento?
3. Plantéxase ampliar o uso dos dispositivos electrónicos de detección de
proximidade para os casos de ordes de afastamento?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Paula Quinteiro Araújo na data 08/01/2019 12:57:36
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Quinteiro Araújo, Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa reposta oral na Comisión 6.ª.

Recentemente debatiamos unha moción no Parlamento de Galicia que buscaba
por en marcha medidas para dar solucións a situación de precariedade que se da
nas traballadoras do sector turístico, especialmente as camareiras de piso. Un dos
puntos que se propuxeron e que foron rexeitados dicía o seguinte:
“A creación dun selo de calidade para os hoteis e albergues co obxectivo de
combater a precariedade que se dá neste sector e incentivar un novo modelo
laboral e turístico. As empresas, para recibir este, deberán cumprir coa aplicación
do convenio colectivo do sector, e coa actual lexislación en materia de
prevención e riscos laborais, e en materia de igualdade. Ademais non
externalizarán aqueles servizos que son necesarios para o funcionamento diario
do establecemento hoteleiro; tales como o servizo de limpeza.”
Segundo unhas declaracións recentes do Conselleiro de Cultura e Turismo,
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Román Rodríguez, tras unha xuntanza co director do Instituto para a Calidade
Turística Española, Fernando Fraile, a Xunta de Galicia estuda agora para
fomentar un modelo de turismo de calidade, implementar selos para favorecer as
boas prácticas en materia de xénero. Pero aínda non coñecemos como se vai a
concretar esta cuestión.
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Por todo o anterior, preséntanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en
Comisión:
1. Que medidas concretas vai tomar a Xunta de Galicia e en que prazos?
2. Cales son as razóns para ter mudado de opinión dende que se debateu a
moción ata as últimas declaracións?
3. Valora tamén asociar a concesión de axudas o cumprimento con estes
parámetros baseados na igualdade de xénero?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Luca Chao Pérez
Francisco Casal Vidal
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Deputadas e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 08/01/2019 12:46:17
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Luca Chao Pérez na data 08/01/2019 12:46:27
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Francisco Casal Vidal na data 08/01/2019 12:46:36
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Quinteiro Araújo, Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral na Comisión 6.ª.

O estaleiro vigués Vulcano leva anos nunha situación de debilidade, producindo
incerteza nos seus traballadores. O cadro de Vulcano leva case 5 anos e medio
sometido a expedientes de regulación temporal de emprego, xa que hai moi
pouca actividade no estaleiro e nos dous últimos meses nin están cobrando o seu
salario.
Agora, para evitar a súa liquidación, a empresa precisa unha inxección de 15
millóns de euros. Desa cantidade, máis de 10 millóns son para pagar a
provedores e algo máis de 4 para terminar o ferri que están a construír, asinado
en abril do pasado ano. Unha vez entregado o ferri a Transmediterránea, non hai
ningún contrato previsto, o que compromete seriamente a continuidade do
estaleiro
Por todo o anterior exposto, preséntanse as seguintes preguntas para a súa
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resposta oral en Comisión:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación na que se atopa
Vulcano?
2. Que medidas puxo en marcha ata o de agora para solventar a situación?
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3. Ten previsto algunha medida para colaborar no incremento da carga de
traballo do estaleiro?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Luca Chao Pérez
Francisco Casal Vidal
Deputadas e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 08/01/2019 12:45:31

Luca Chao Pérez na data 08/01/2019 12:45:41
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Francisco Casal Vidal na data 08/01/2019 12:45:51
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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 oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O envellecemento poboacional constitúe unha realidade e singular característica
para Galicia, que irá en aumento nos próximos anos, sen que teña para moitas das
persoas maiores unha axeitada resposta por parte dos poderes públicos e en
concreto por parte da Comunidade Autónoma, competente en materia de servicios
sociais que inclúe ás políticas de familia, benestar social, inclusión social,
servicios comunitarios, atención ás persoas con discapacidade e ás persoas
maiores.
O Plan de traballo do Consello de Contas para o ano 2016, aprobado polo Pleno
do Consello o 4 de decembro de 2015, contemplaba a realización dun informe
sobre o gasto público autonómico en centros residenciais para persoas maiores e
persoas con discapacidade. En xullo do 2018 coñeciamos dito documento, que
arroxa preocupantes datos sobre a situación da atención aos maiores na nosa
comunidade autónoma.
O informe sinala nas súas conclusións que a ratio de prazas residenciais en
Galicia é inferior á media estatal, e sitúase moi por debaixo do recomendado pola
OMS, producíndose ademais nestes últimos anos un maior incremento das prazas
privadas(na actualidade o 65 por cento do total das prazas ofertadas), en
detrimento das xestionadas directamente pola administración autonómica.
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Ademais, o prazo medio ou de trámite do procedemento para o recoñecemento do
dereito a unha praza residencial no exercicio 2015 foi de 453 días, moi superior
dos 6 meses que marca a lexislación, e o tempo medio de espera ata conseguir o
ingreso no centro residencial, de 154 días, case o dobre do estipulado pola
normativa aplicable.
O informe chama a atención tamén sobre as graves deficiencias na xestión dos
centros residenciais, en especial daqueles cuxa xestión está privatizada, referidos
a incumprimentos en materia de persoal, fundamentalmente do cociente do
persoal de atención directa e a non diferenciación de funcións por categorías
profesionais ; uso inadecuado das instalacións; deficiencias nos protocolos de
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funcionamento; falta de rigor dos rexistros... A pesares de que estes son factores
que repercuten na calidade no servizo que se presta aos residentes, nos casos nos
que as irregularidades observadas non se corrixiron posteriormente a ser
notificadas, a Xunta de Galicia non iniciou expedientes sancionadores.
A residencia de maiores de Trives, xestionada pola Mancomunidade das Terras do
Navea- Bibei (que leva anos sen reunirse), ten unha capacidade aproximada de 60
prazas, para atender a unha comarca cuxas proxeccións poboacionais do IGE
sinalan que a finais da próxima década a idade media da poboación superará os
60 anos.
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Nestes últimos meses acumúlanse queixas de usuarios e usuarias e das súas
familias ademais de polo deficiente estado en que se atopan as súas instalacións,
pola escaseza de profesionais. A estas denuncias hai que sumar a realizada
recentemente por un médico do PAC de Trives, quen advertiu da falla de persoal
cando nunha visita para atender a un paciente comprobou que o persoal que existe
para atender a 60 persoas se reduce a unha auxiliar de clínica e a unha axudante
da auxiliar, encargadas de levantar, asear, dar de comer a moitos usuarios e
usuarias con mobilidade reducida, así como de darlles á medicación que teñen
que preparar e repartir elas sen ningún tipo de apoio de persoal de enfermaría.
Incumprindo claramente, coa complicidade da Xunta de Galicia, as condicións e
requisitos específicos establecidos para os centros de atención, regulados na Orde
do 18 de abril de 1996, de desenvolvemento do Decreto 243/1995, de 28 de xullo,
derrogado polo Decreto 254/2011, de 23 de decembro. Esta orde foi modificada
posteriormente pola Orde do 13 de abril de 2007 e pola do 20 de xullo de 2010,
que regulan as condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros
de atención a persoas maiores. En canto aos requisitos de persoal, establécese
nesta normativa vixente, que a ratio mínima de persoal de atención directa en
réxime de xornada completa será de 0,20 por residente con autonomía, e de 0,35
por residente dependente. Para garantir a vixilancia e o coidado da saúde dos
residentes por persoal cualificado para esta función, a norma establece que
aqueles centros que teñan máis de 40 prazas, ademais da presenza localizada do
persoal médico, deberán contar coa presenza física de ATS ou DUE ás 24 horas.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai o Goberno galego do funcionamento e estado no que se
atopa a residencia de maiores de Trives (Ourense)?
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2. Ten detectado a Xunta de Galicia deficiencias no funcionamento deste
centro nos últimos anos?
3. En caso afirmativo, realizou a Xunta de Galicia algún apercibimento e/ou
sanción á Mancomunidade das Terras do Navea- Bibei polas deficiencias
detectadas pola Inspección de Servizos na residencia de maiores de Trives?
4. Ante as queixas manifestadas polos usuarios e usuarias e as súas familias,
así como polo persoal sanitario sobre o deficiente funcionamento e falla de
mantemento da residencia de maiores de Trives, ten previsto a Xunta de
Galicia levar a cabo nos vindeiros meses algunha inspección deste centro?
5. Cantas sancións impuxo a Xunta de Galicia, dende o ano 2010, por
deficiencias na xestión dos centros residenciais?
6. A que centros corresponden ditas sancións?

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
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 08/01/2019 13:07:01
Raúl Fernández Fernández na data 08/01/2019 13:07:07
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Julio Torrado Quintela na data 08/01/2019 13:07:12
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A situación da atención de urxencias no sistema galego de saúde pasa por
momentos difíciles debido á política de recortes implantada nos últimos anos polo
goberno da Xunta de Galicia, especialmente no plano dos recursos humanos.
A situación do persoal dos PAC de Galicia, con folgas nos últimos meses e
reivindicacións non atendidas pola Consellería de Sanidade, vén de resultar nunha
convocatoria de folga indefinida que amosa o compromiso do persoal sanitario
que traballa nos PAC por defender as reclamacións dunhas condicións laborais
máis xustas e equitativas.
A esta situación engádense escenarios como os paros mantidos durante moitas
semanas polo persoal de urxencias do Centro Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, que levan moito tempo reclamando un necesario
incremento do cadro de persoal e mellor dotación de material para poder exercer
correctamente o seu traballo.
Tamén o sector da atención urxente a través de ambulancias e 061 vén
presentando problemas, coa decisión forzosa do traslado de instalacións de
Santiago de Compostela á Estrada e os problemas de aplicación do convenio
laboral e de abandonos do servizo por parte das empresas concesionarias.
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Este escenario apunta a unha perda de capacidade asistencial, so atenuada polo
sobreesforzo que realizan os profesionais, pero non resolta pola Consellería de
Sanidade que evita afrontar a situación.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. É consciente a Xunta de Galicia da acumulación de conflitos nos servicios
de atención sanitaria urxente do sistema galego de saúde que afectan á
capacidade asistencial?
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2. Considera a Xunta de Galicia satisfactoria a súa política de recursos
humanos especificamente no que ten relación cos distintos servizos de
atención sanitaria urxente?
3. Ten previsto a Xunta de Galicia abrir canles específicas de diálogo cos e
coas profesionais dos PAC que inician unha folga indefinida? E co persoal
de urxencias do CHUS? E cos profesionais dos servizos de ambulancias e
061?

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 08/01/2019 13:01:49
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Noela Blanco Rodríguez na data 08/01/2019 13:01:55
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A Mesa do Parlamento
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos
Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Encarna Amigo Díaz
e Martín Fernández Prado, deputados e deputada do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 4ª, Educación e Cultura.
Unha das liñas de actuación da consellería consiste en levar a cabo, de xeito
permanente, obras de acondicionamento, reforma e mellora dos centros educativos en
Galicia. Deste xeito conséguese contar con unha rede de centros educativos renovada,
modernizada e adaptada ás necesidades do sistema educativo galego do século XXI.
O Goberno galego realiza en cada anualidade un importante esforzo económico para
levar a cabo estas actuacións na rede de centros educativos de Galicia, establecendo
prioridades e xestionando con eficiencia os recursos públicos para, dese xeito, actuar
en función das necesidades existentes en cada momento.
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta oral en
Comisión:
Que previsións ten o Goberno galego de obras en centros educativos da rede pública
galega para este exercicio orzamentario?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019
Asinado dixitalmente por:
César Manuel Fernández Gil na data 08/01/2019 13:05:14
Maria Antón Vilasánchez na data 08/01/2019 13:05:22
Teresa Egerique Mosquera na data 08/01/2019 13:05:29
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Carlos Gómez Salgado na data 08/01/2019 13:05:40
María Isabel Novo Fariña na data 08/01/2019 13:05:49
Antonio Mouriño Villar na data 08/01/2019 13:06:08
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María Encarnación Amigo Díaz na data 08/01/2019 13:06:18
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Martín Fernández Prado na data 08/01/2019 13:06:21
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A Mesa do Parlamento
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos
Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Encarna Amigo Díaz
e Martín Fernández Prado, deputados e deputada do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 4ª, Educación e Cultura.
As bibliotecas escolares son instrumentos educativos que contribúen a fomentar a
lectura e a que o alumnado acceda á información e outros recursos para a aprendizaxe
das demais áreas e materias, e poida formarse no seu uso crítico.
Polo tanto, as bibliotecas escolares deben contribuír a facer efectivos os principios
pedagóxicos referidos á lectura, ao mesmo tempo que a organización das bibliotecas
escolares deberá permitir o seu funcionamento como espazo aberto á comunidade
educativa dos respectivos centros, converténdose nunha ferramenta indispensable no
proceso educativo.
Deste xeito, as bibliotecas escolares son instrumentos imprescindibles que as
comunidades escolares deben organizar e dinamizar como un centro de recursos para
a lectura, a información e a aprendizaxe, un centro creativo das aprendizaxes, de
carácter dinámico e en constante actualización. Así entendida, a biblioteca escolar
pode ser un elemento estratéxico para a innovación pedagóxica, que axude a revitalizar
as prácticas educativas e a vida cultural dos centros, proporcionando ao profesorado e
ao alumnado oportunidades para o emprego de múltiples recursos que permitan unha
progresiva autonomía na aprendizaxe.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta oral en
Comisión:
Que traballos e programas se están a desenvolver nas bibliotecas escolares galegas
para que acaden o obxectivo de converterse en espazos fulcrais no proceso de
aprendizaxe do sistema educativo galego?
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Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019
Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019
Asinado dixitalmente por:
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César Manuel Fernández Gil na data 08/01/2019 13:08:32
Maria Antón Vilasánchez na data 08/01/2019 13:08:40
Teresa Egerique Mosquera na data 08/01/2019 13:08:47
Carlos Gómez Salgado na data 08/01/2019 13:08:59
María Isabel Novo Fariña na data 08/01/2019 13:09:09
Antonio Mouriño Villar na data 08/01/2019 13:09:17
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/01/2019 13:09:25
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Martín Fernández Prado na data 08/01/2019 13:09:28
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A Mesa do Parlamento
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos
Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Encarna Amigo Díaz
e Martín Fernández Prado, deputados e deputada do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 4ª, Educación e Cultura.
O Consello da Xunta deu o visto e prace á oferta pública de emprego no ensino galego,
un total de 1043 prazas en 25 especialidades diferentes. Deste xeito o Goberno galego
cumpre co seu compromiso de ter preparada a OPE para o momento en que o
Goberno central fixera posible a súa aprobación, a partires da publicación no Boletín
Oficial do Estado do Real Decreto-lei 6/2017, de 31 de marzo, que desbloquea a
situación antes da aprobación dos Presupuestos Generales del Estado.
Cómpre lembrar que esta oferta pasou pola correspondente mesa sectorial e que a
Consellería reiterou en numerosas ocasións a súa intención de mantela, pero de
convocar as oposicións só cando se dera unha situación de seguridade e certeza
xurídica tanto para os propios opositores como para a administración autonómica.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que valoración fai o Goberno galego sobre a oferta de emprego público no ensino para
2019?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019
Asinado dixitalmente por:
César Manuel Fernández Gil na data 08/01/2019 13:11:20
Maria Antón Vilasánchez na data 08/01/2019 13:11:28
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Teresa Egerique Mosquera na data 08/01/2019 13:11:34
Carlos Gómez Salgado na data 08/01/2019 13:11:43
María Isabel Novo Fariña na data 08/01/2019 13:11:50
Antonio Mouriño Villar na data 08/01/2019 13:11:57
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María Encarnación Amigo Díaz na data 08/01/2019 13:12:04
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Martín Fernández Prado na data 08/01/2019 13:12:07
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Á MESA DO PARLAMENTO

Julia Torregrosa Sañudo e Manuel Lago Peñas, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a
súa resposta oral na Comisión 3.ª

Segundo o Instituto Galego de Estatística, no seu informe sobre afiliación á
Seguridade Social de 3 de xaneiro de 2019, Galicia rexistra unha peor evolución
con respecto ao resto do Estado en canto as afiliacións á Seguridade Social, así
en decembro acadáronse os 1.006.108 afiliación o que supón un descenso con
respecto ao mes anterior de 3.763 afiliación o -0.37% cando no conxunto do
estado esta cifra incrementouse nun 0.41%. Ademais en termos interanuais,
decembro 2018 – decembro 2017, Galicia rexistrou un incremento de 20.660
afiliacións o que supón un 2.10% fronte ao 3.06% que supuxo o incremento no
estado.
Estamos polo tanto nun proceso de desequilibro e desconverxencia en canto ás
cifras de afiliación co resto do Estado que debería ser analizado para actuar en
consecuencia sobre o noso mercado laboral.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte
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Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3.ª

Que valoración fai o Goberno dos desaxustes co resto do Estado en termos de
afiliación á Seguridade Social?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019.

1 GP En Marea
139802

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Manuel Lago Peñas
Deputada e deputado do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/01/2019 13:38:03
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Julia Torregrosa Sañudo na data 08/01/2019 13:38:08

2 GP En Marea
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Á MESA DO PARLAMENTO

Flora Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral
na Comisión 8.ª
Os datos que nos presentan as lonxas galegas ao remate do ano 2018 son, cando
menos, escandalosas. A pesar da conformidade que amosan desde a Consellería
de Pesca con estes resultados que, tendo en conta que os datos se amosaban a
principio de ano eran esperanzadores, ao remate do exercicio anual deixan unha
realidade devastadora que sitúa a 2018 co peor resultado nas vendas dos últimos
cinco anos cunha recadación de 26.875.309,1 euros menos que durante o ano
pasado. Ademais deste suceso, produciuse unha baixada de case o 20% das
descargas de produto que chega ás costas galegas.
Atendendo ao traslado dos prezos a termos reais do 2018, este ano remata ca
terceira peor cifra de recadación dende o ano 2001, sendo superada tan só polos
devastadores anos de 2013 e 2014.
Por estes motivos o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8.ª

- Que valoración fai o Goberno dos resultados de vendas nas lonxas galegas no
CSV: REXISTRO-QNYyIVmB4-9
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2018?
- A que atribúe esta situación ?
Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019.

1 GP En Marea
139804

Asdo.: Flora Miranda Pena
Paula Quinteiro Araujo
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 08/01/2019 13:51:50
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Flora María Miranda Pena na data 08/01/2019 13:51:55

2 GP En Marea
139805

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, 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 oral en Comisión.

1. A autoestrada AP 53 entre

Santiago-Ourense, no seu treito entre

Santiago e Lalín, é unha das máis caras do Estado español. Esta situación supón
un agravio e unha discriminación para a mobilidade das persoas e para a
conectividade-competitivade das empresas

da comarca do Deza nas súas

relacións coa área de Santiago.
O BNG leva anos reclamando a transferencia a Galiza desta vía, así como
unha rebaixa da peaxe posto que a alternativa existente, a N-525, é unha estrada
limitada a 50 Km/h na totalidade do traxecto entre Lalín e Santiago, atravesa
numerosas zonas urbanas e conta con unha elevada intensidade de tráfico cos
conseguintes problemas de inseguridade e merma da calidade de vida das
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poboacións da contorna.
2. Malia estas abusivas peaxes, a empresa concesionaria, o grupo Itinere,
levou a cabo unha política de empeoramento do servizo que tivo entre outras
consecuencias a eliminación do persoal das cabinas de peaxe, substituídos por

1
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OFICINA PARLAMENTAR

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

sistemas de telepeaxe e caixeiros de pagamento. Unicamente hai unha persoa en
todo o treito por si xorde algún imprevisto.
Por este motivo, o BNG presentou a cabo iniciativas relativas ao
mantemento de persoal nas cabinas de cobro.
3. Esta situación xa de por si abusiva viuse agravada nos últimos meses
debido a fallos nas máquinas, que marcaban cobros moi por enriba do estipulado.
Por exemplo:
-

No treito de Silleda-Lalín o prezo é de 2,45€ e a máquina

marca 3,60€. É dicir, hai un desfase de 1,15€ a favor da empresa.
-

No treito Santiago–A Bandeira o prezo é de 2,70€ e a

máquina marca 3,60€. Un desfase de 0,90€ a favor da empresa
Se temos en conta que por ese tramo pasan diariamente máis de 6.000
vehículos, supón un atraco diario considerable.
As persoas usuarias que saben o prezo da peaxe, chaman para que
resolvan o problema cos conseguintes trastornos (perdas de tempo, molestias,….)
. As que non coñecen o prezo posiblemente estivesen pagando de máis.
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Por outra banda, suponse que as usuarias que conten co dispositivo de
telepeaxe se lle estea cargando o importe que marca a máquina da peaxe, polo
que a empresa está cobrando indebidamente a peaxe desde hai meses.

2
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
-Que iniciativas levou a cabo o Goberno galego para corrixir o cobro de
peaxes por riba das cantidades oficialmente establecidas na AP 53?
-E para o establecemento de bonificacións ás persoas usuarias como
obxecto de potenciar o seu uso como alternativa á saturada N525?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2019 10:17:28
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OFICINA PARLAMENTAR

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

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2019 10:17:33

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2019 10:17:35

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2019 10:17:36

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2019 10:17:37
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Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2019 10:17:39
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Comisión, relativa ao anuncio do Presidente da Xunta ao respecto do número
de centros de saúde construídos e que se van construír en Galiza.

No pleno do Parlamento do 19 de decembro de 2018 na sesión de control ao
Presidente da Xunta á pregunta formulada pola Portavoz Parlamentar do BNG Ana
Pontón, este asegurou que:
“levamos construídos 54 centros de saúde e investidos 110 millóns de euros.
Vamos construír ou ampliar 20 novos centros de saúde máis, e ao final da lexislatura
teremos 82 centros de saúde novos ou ampliados”.

Diante desta afirmación formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
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-Cal é a relación dos 54 centros de saúde construídos, con data de inicio e de
finalización e orzamento de cada un deles?
-Cal é a relación dos 20 centros de saúde que se van construír ou ampliar, o
estado de tramitación das obras, con data de inicio e finalización e orzamento de cada
un deles?
1
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OFICINA PARLAMENTAR

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

-Cal é a relación dos 82 centros de saúde novos ou ampliados que se terán ao
final de lexislatura?
-Cal é a data de inicio e finalización e orzamento de cada un deles?
-Cal é a situación da tramitación dos que non están construídos e a data prevista
de inicio?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019

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

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2019 11:25:24

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2019 11:25:28
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2019 11:25:30

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2019 11:25:32

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2019 11:25:34
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2019 11:25:36

3

139812

Á MESA DO PARLAMENTO

Julia Torregrosa Sañudo e Manuel Lago Peñas, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa resposta
oral na Comisión 3.ª.

O desemprego é

un dos maiores problemas que afronta o país, os datos

continúan a ser demoledores, con 170.000 desempregados rexistrados en
novembro de 2018.
Estar en situación de desemprego produce un menoscabo profundo dos proxectos
persoais e familiares, pero sobre todo un enorme deterioro da capacidade
económica das familias, tendo en conta ademais que en Galicia apenas a metade
dos desempregados recibe algún tipo de prestación. En concreto, segundo os
datos de novembro pasado, dos 170.000 desempregados escasamente 87.600
recibía algún tipo de prestación e, destes, só 40.313 recibían prestación
contributiva.
Por estes motivos, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión:
-

Que vai facer o Goberno para mellorar a situación das persoas
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desempregadas en Galicia?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.
Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Manuel Lago Peñas

139813

Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 09/01/2019 11:54:26
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José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 11:54:36
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Á MESA DO PARLAMENTO

Julia Torregrosa Sañudo e Manuel Lago Peñas, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa resposta
oral na Comisión 3.ª.

Segundo o dato publicado no mes de xaneiro polo IGE, en Galicia as prestacións
contributivas por desemprego continúan decrecendo, sendo maioritarias as
prestacións non contributivas. Esta situación ten a ver cos recortes no acceso ás
prestacións contributivas por desemprego e o mercado laboral galego, que impide
en moitos casos acceder ás prestacións pola enorme precariedade que presenta.
Hoxe en Galicia menos da metade dos desempregados con dereito a algún tipo de
prestación, ten dereito a unha prestación de carácter contributivo, esta situación
empeora as súas condicións económicas e a capacidade para a reinserción
laboral.
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Prestación contributiva
Subsidio de desemprego
Renda activa de inserción
Programa de activación
de emprego

Total
40.313,00
39.351,00
7.878,00
69,00

Porcentaxe
46,01
44,92
8,99
0,08

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes
Preguntas para a súa resposta oral Comisión:

139815

1ª) Que valoración fai o goberno destes datos?
2.ª) Que medidas ten previsto implementar para mellorar a situación actual?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Manuel Lago Peñas
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 09/01/2019 11:27:35
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José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 11:27:48
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral na Comisión 5.ª

O contrato de concesión respecto ao Servizo de transporte sanitario urxente
terrestre en Galicia leva dende que se sacou a concurso en cuestión. O modelo
mercantilista polo que aposta a Xunta de Galicia ante un servizo básico como é o
das ambulancias, provoca que non se preste coa calidade que precisa, tal e como
levamos comprobando todo este tempo e como xa se ten denunciado en
diferentes ocasións.
Durante as primeiras fases do procedemento, algunhas pequenas empresas de
ambulancia xa advertían das consecuencias da baixa nas condicións económicas
ao non ver factible poder prestar un servizo de calidade con eses prezos.
A primeira noticia de incumprimento chegou da man dos recortes para as
condicións laborais do persoal do servizo, cando un ano despois da adxudicación
do mesmo, a Federación Galega de Empresarios de Ambulancias, solicitaba non
aplicar o Convenio Colectivo por unha suposta capacidade económica para
mantelo.
En medio do empeoramento das condicións laborais das traballadoras e
traballadores, a adxudicación en si mesma era levada ao xulgado por suposta
CSV: REXISTRO-GlSCxICt7-5
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prevaricación, provocando que co inicio deste investigación, a policía xudicial
solicitase informes periciais que desvelaban que as ambulancias non cumprían
coa normativa vixente en materia de seguridade, en cuestións como o exceso de
pesou ou a falta de rodas de reposto.

139817

Non faltos de problemas no servizo, antes de rematar o ano a propia Federación
Galega de Empresarios de Ambulancias ven de solicitarse á Fundación do 061 a
resolución do contrato.
Todos estes feitos, amosan o fracaso no mantemento dun modelo xestión que
prima criterios económicos fronte a condicións laborais dignas e servizo de
calidade.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión:
-

Considera a Xunta de Galicia que ante estes feitos, está a prestar un
servizo de calidade respecto ao transporte sanitario de emerxencias?

-

Teñen feito dende o Goberno algún estudo respecto ao cambio a un
modelo de xestión directa do servizo?

-

Ante o anuncio dunha nova licitación, cales son os cambios introducidos
nos pregos de contratación para evitar que se volvan a repetir estas
situacións?

-

Por que non escoitou a Xunta de Galicia as advertencias respecto das
baixas temerarias?

-

Por que seguen tendo en conta o exclusivamente o criterio económico pese
a comprobar os problemas que derivan do mesmo?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.
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Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 09/01/2019 12:14:19

139819

Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Pregunta para a súa respostal oral na Comisión 2.ª
Dentro do nefasto procedemento que foi a chamada primeira fase do Plan de
Transporte Público de Galiza, houbo dúas concesións que evidenciaron moi
claramente as carencias do procedemento promovido pola Xunta de Galicia.
Ámbalas dúas remataron coa retirada da concesión despois dun longo tirapuxa
xudicial que aínda non está rematado.
Diante da información da retirada da concesión XG-535 A Coruña-Lugo a Arriva
por incumprimentos graves das súas obrigas concesionais e ante a falta de
información respecto a retirada da concesión XG-533 Viveiro-Ribadeo, tamén
por incumprimentos graves das obrigas concesionais á UTE Morán Rodríguez, e
como en poucos meses comeza un novo proceso de renovación concesional, o
Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte pregunta para resposta oral
en Comisión:
1. Cales foron os motivos polos que se abriron os expedientes de caducidade?
2. Cales foron as razóns incluídas en dito expediente que conduciron á retirada
da concesión?
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3. Houbo erros na verificación da información aportada polas empresas?
4. Vai poder licitar Arriva nos novos concursos das concesións de transporte
colectivo da Xunta de Galicia?

139820

5. Vai poder licitar a UTE Autos Morán-Rodríguez ou as dúas empresas
individualmente nos novos concursos das concesións de transporte colectivo da
Xunta de Galicia?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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Antón Sánchez García na data 09/01/2019 13:17:41
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A situación sanitaria da comarca do Salnés está sufrindo unha perda de
capacidade asistencial como resultado dunha política de recortes moi estrita
aplicada polos gobernos estatal e autonómico nos últimos anos. Os e as
profesionais do sistema sanitario redobran esforzos e tratan de manter o maior
nivel de calidade posible, pero a situación está a sobrepasar o aceptable e estanse
a perder servizos que empeoran de maneira inaceptable a situación.
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O Hospital do Salnés está a perder progresivamente servizos asistenciais, de
maneira especial a partir da perda de condición de área sanitaria que diminuíu a
condición do hospital, a súa autonomía, e reforzou a súa dependencia do Hospital
de Pontevedra. Isto provocou a perda de profesionais nalgúns servizos como
medicina interna, ou a dificultade para reparar aparataxe que provoca semanas
enteiras sen servizo do TAC, de equipos informáticos, de material para urxencias
ou de tratamentos farmacolóxicos. A dotación de persoal do hospital é
notoriamente baixa, como así teñen denunciado publicamente os e as
representantes dos e das traballadoras, con casos como a dotación de enfermería
que ofrece ratios de 1/28 durante as noites, o que non é aceptable. A ampliación
do servizo de urxencias sen maior dotación de persoal provoca situacións
paradóxicas como a non utilización de determinados espazos novos por non ter
persoal para elo, ou que a ausencia de profesionais de anestesia en moitas
ocasións provoca ter que derivar intervencións ao CHOP tendo quirófanos sen
utilizar en O Salnés.
Se o caso do Hospital do Salnés é alarmante, a atención primaria de O Salnés
atópase nunha situación límite. Existe un claro déficit tanto de infraestruturas e de
persoal. No que corresponde ás infraestruturas, hai un problema claro en
Vilagarcía coa falta dun novo centro de saúde que palíe as deficiencias do actual,
edificio con máis de 40 anos e deficiencias estruturais graves. A insuficiencia de
espazos, de accesibilidade e de posibilidades de ampliar un servizo que necesita
máis profesionais non está sendo atendida polo Sergas, tendo propostas e
dispoñibilidade do Concello de Vilagarcía para resolvelo. Caso idéntico ocorre en
O Grove, onde o Sergas fai ouvidos xordos ante as demandas veciñais que
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encabeza o Concello dun novo centro de saúde, ou a redución da aposta por un
novo centro en A Illa que quedou na reforma do anterior sen resolver problemas
que aínda se manteñen de estrutura e mantemento da infraestrutura.
No que corresponde ao persoal, existen numerosos problemas nos últimos tempos
aos que a Xunta de Galicia non ofrece nin solución nin atención. Catoira perde
continuamente o seu servizo de pediatría, pola non substitución do profesional,
tendo que derivarse a Vilagarcía que ve, á súa vez, saturado o servizo pola
acumulación dos pacientes que se incrementan. O problema de pediatría existe
tamén de maneira sinalada en A Illa e Ribadumia, que comparten profesional
pero que está de baixa, e a súa non substitución obriga aos veciños destes dous
concellos a trasladarse a un terceiro, Cambados, coa correspondente saturación do
centro cambadés.
O centro de Saúde de Cambados sufre dende hai tempo problemas de falta de
persoal, o que leva a perder o servizo de atención polas tardes e unha elevadísima
frecuentación das consultas de primaria pola necesidade de cubrir as baixas e
vacacións entre os propios profesionais xa existentes. No caso de Meaño, a
ausencia dun profesional obriga ao que permanece no centro a atender o cupo de
dous profesionais, superando os 50 e 60 pacientes en moitos días. O Centro de
Saúde de Baltar, en Sanxenxo, vén sendo obxecto de demanda cidadá pola
necesidade de cubrir as baixas e vacacións, que tampouco están sendo atendidas.
De maneira global á comarca, unha demanda habitual está na necesidade dunha
ambulancia medicalizada para O Salnés, como así demandan profesionais
especialistas en atención de urxencias, e de maneira específica profesionais de
cardioloxía que reclaman esta ambulancia medicalizada e, tamén, a derivación a
Santiago dos e das pacientes afectadas por infarto agudo de miocardio.
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A situación global, en todos os planos, é preocupante para veciños e veciñas de O
Salnés que comproban a perda de capacidade do sistema asistencial a pesares do
esforzo dos profesionais.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera a Xunta de Galicia que a situación actual da asistencia sanitaria
en O Salnés é satisfactoria?
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2. Cre a Xunta de Galicia que é preciso un aumento de persoal no Hospital do
Salnés?
3. Ten previsto a Xunta de Galicia implementar un plan de contratación de
persoal que afecte á extinta área sanitaria de O Salnés?
4. Ten previsión a Xunta de Galicia de iniciar os trámites para favorecer a
construción dun novo centro de saúde en Vilagarcía? En O Grove?
5. Considera a Xunta de Galicia que a atención primaria de O Salnés está ben
cuberta en termos de infraestruturas e persoal?
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 09/01/2019 13:40:25
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Noela Blanco Rodríguez na data 09/01/2019 13:40:31
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A situación da atención sanitaria en Galicia está sufrindo un conflito crecente que
mantén por un lado aos profesionais, tanto individualmente como a través dos
colectivos que os representan, organizacións sindicais, partidos políticos,
administracións locais, asociacións de pacientes e moitos colectivos afectados
pola atención sanitaria, que son practicamente todos os veciños e veciñas.
En particular, na comarca Ulla – Umia afecta o progresivo deterioro da
capacidade asistencial en atención primaria, que a pesares dos esforzos do
persoal, está perdendo calidade debido aos recortes persistentes que dende os
gobernos autonómicos e estatais se viñeron aplicando nos últimos anos.
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Existe un problema tanto a nivel de infraestruturas como de persoal. En termos de
infraestruturas, hai demandas de extrema necesidade como un novo centro de
saúde en Caldas de Reis, onde a Xunta de Galicia leva mareando a situación
sobre o terreo ideal para iniciar este centro, cambiando constantemente de
opinión e demorando a decisión de iniciar a construción dese novo centro
necesario. Unha situación semellante ten ocorrido en A Estrada, onde se
ninguneou ao Goberno municipal cando era o PSdeG o responsable daquel, pero
se comezou a afrontar a situación dun novo centro de saúde cando o PP chegou á
responsabilidade de Goberno municipal. A pesares dese inicio, non existen
partidas concretas nos orzamentos autonómicos que poidan afrontar con seriedade
prazos e formas para o novo centro, debendo estes poder ser avaliados e
fiscalizados (o que agora non pode ocorrer ao non haber compromiso concreto
orzamentario).
No que corresponde ao persoal, esta comarca sufre en primeira persoa os
problemas que o Sergas ten noutros lugares de Galicia debido aos recortes de
persoal e ás nefastas condicións laborais que se ofrecen aos profesionais. Así
existiron protestas veciñais contundentes polo ninguneo e desatención da
Consellería de Sanidade aos concellos de Cuntis e Moraña pola ausencia de
pediatras, ou no caso de Cuntis coa non substitución de persoal de medicina de
familia e non arranxo das deficiencias do centro de saúde. Este mesmo problema,
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tanto de persoal como sobre o mantemento do centro dáse no concello de Barro,
onde tamén existen accións veciñais que reivindican as necesidades de arranxos
nun centro que ten deficiencias estruturais ademais da non substitución de
profesionais que provocan saturacións e sobreesforzos sobre os propios
profesionais que soportan o máximo posible.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera a Xunta de Galicia que a situación actual da asistencia sanitaria
en Ulla - Umia é satisfactoria?
2. Ten previsto a Xunta de Galicia implementar un plan de contratación de
persoal que afecte á atención primaria da comarca de Ulla – Umia?
3. Ten previsión a Xunta de Galicia de iniciar os trámites para favorecer a
construción dun novo centro de saúde en Caldas de Reis?
4. Comprométese a Xunta de Galicia a incluír partidas nominais nos
orzamentos da Xunta de Galicia necesarios para o centro de saúde de A
Estrada?
5. Considera a Xunta de Galicia que a atención primaria de Ulla – Umia está
ben cuberta en termos de infraestruturas e persoal?
6. Pode garantir a Xunta de Galicia a cobertura das substitucións nos centros
de saúde desta comarca?

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2019
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 09/01/2019 13:42:16
Noela Blanco Rodríguez na data 09/01/2019 13:42:21
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Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción
Burgo López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 4ª.
Resulta especialmente preocupante a situación na que se atopa unha rapaza de
Muxía, que ten que percorrer cada día preto dun quilómetro ata chegar á parada
de autobús escolar, por unha pista forestal na que é frecuente ver xabarís e lobos,
os cales, foron protagonistas en varias ocasións de ataques a animais domésticos.
A pista en cuestión carece e beiravía e de alumeado público. Todo isto a pesares
de ter demandado á Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional a revisión do seu caso, pero a Consellería na resposta indicou que “A
concesión de paradas a menos distancia da citada co fin de aproximalas aos
domicilios dos usuarios determinaría un agravio comparativo respecto de todos
aqueles que a teñen situada a 2 km, implicaría ademais unha acumulación de
solicitudes formuladas co mesmo propósito por parte dos demais usuarios, que
alegarían a existencia dun trato discriminatorio e do dereito da igualdade”.
Nós entendemos que neste caso non se tiveron en conta as circunstancias
excepcionais que teñen lugar, que poden poñer en perigo a vida da alumna. Unha
alternativa sería aproximar o lugar de parada a un lugar que se atopa a 300
metros da vivenda, o que permitiría unha maior seguridade para a rapaza. Por iso
as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Tivo en conta o Goberno galego as excepcionais circunstancias que se
producen ao denegar a modificación na parada de autobús para a rapaza de
Muxía que poden afectar á súa seguridade?
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2ª) Vai aplicar o Goberno galego unha excepción neste caso ante esta situación
de risco?

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
Asinado dixitalmente por:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139827

María Dolores Toja Suárez na data 09/01/2019 13:56:10
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 09/01/2019 13:56:21
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Maria de la Concepción Burgo López na data 09/01/2019 13:56:28
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento do Parlamento, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª, relativa á situación do servizo
de urxencias no hospital de Santiago de Compostela.

O cadro de persoal do servizo de urxencias do hospital universitario de Santiago de
Compostela leva máis de un ano denunciando que o número de efectivos nesa
unidade é insuficiente para atender con criterios de calidade ás persoas doentes.
A ausencia de medidas que incrementen o número de profesionais por parte da
Consellería de Sanidade ten obrigado ao persoal a iniciar unha folga no servizo que
ten cumprido xa os dous meses de duración.
Durante todo este tempo a carga de traballo continúa incrementándose, feito que
impacta notablemente na propia saúde do persoal sanitario, que, en moitos casos,
acaba enfermando debido ao estrés e á sobrecarga física e psicolóxica.
Esta situación afecta notablemente á calidade asistencial, acumulándose demoras na
atención das persoas que acoden demandando a necesidade dunha atención urxente
ao servizo.
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O persoal ten denunciado en moitas ocasións o risco para doentes graves, que
moitas veces teñen que agardar demoras inaceptables ou permanecer sen unha
habitación para seren hospitalizados por mor dos recortes en todo o complexo
hospitalario.
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A pesar da folga, das advertencias do persoal e mesmo de denuncias en fiscalía a
Consellería de Sanidade está a facer caso omiso de esta situación de xeito moi
irresponsable permitindo situacións coma a que se ten vivido durante o Nadal. Con
xornadas nas que decenas de doentes se amoreaban en padiolas e cadeiras de rodas
nos corredores do servizo. Incluíndo doentes graves e mesmo algún infartado, como
denunciaron as e os profesionais.
Ante estas circunstancias, o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Pregunta:
1.- Por que a Xunta de Galicia non está a atender as demandas do persoal do servizo
de urxencias?
2.- Que valoración fai do colapso vivido no servizo durante o nadal? ¿Como valoran
que doentes graves puideran agardar durante horas nun corredor?
3.- Como explica a Xunta de Galicia que case unha trintena de doentes estivesen
nos corredores sen que se teñan incrementado os medios para atendelos?
4.- Como valora a Xunta de Galicia o elevado número de incapacidades temporais
do persoal derivadas do estrés físico e psicolóxico?
5.- Van atender dunha vez as demandas do persoal e dignificar o servizo?
Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019.
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Asdo. Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
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Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 09/01/2019 13:57:24
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 7ª.

A produción de mel en Galicia cumpriu sempre unha función complementaria
doutras actividades. A convivencia coas abellas provocou que, na nosa
arquitectura rural tradicional, nos atopemos con colmeas inseridas dentro da
vivenda familiar onde os enxames accedían o exterior por un burato orientado o
sur, pero que todas as funcións de manexo se facían desde o interior da devandita
vivenda.
A principios do ano 2000 viviuse unha forte profesionalización que mesmo levou
a introducir un novo modelo de manexo – a transhumancia – que permite aos
enxames aproveitar todas as posibilidades do territorio e da flora existente. Non
obstante, as novas técnicas de cultivo, coa utilización de fitosanitarios para o
control de pragas, están ocasionando moitas dificultades a quen aspira a
converter este recurso nun instrumento de desenvolvemento da sociedade rural.
Tampouco axuda ao progreso desta actividade a proliferación de incendios
forestais que regularmente azoutan o noso territorio.
Por se fose pouco, o cambio climático chegou, e con el, chegaron condicións
climatolóxicas especialmente favorables para a expansión da vespa velutina, e
dada a súa capacidade de adaptación e expansión, esta especie estase espallando
por todo o territorio da nosa comunidade, con resultados bastante preocupantes, e
as abellas, son a súa prioridade.
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Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Que medidas ten posto en práctica a Xunta de Galicia para poñer freo á alta
mortalidade das abellas como consecuencia da utilización de produtos tóxicos
para a prevención de pragas na agricultura?
2ª) En que medida inflúen os incendios forestais na produción de mel e na
supervivencia dos enxames?
3ª) En que medida influíu a chegada do cambio climático na produción de mel?
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4ª) En que medida influíu a chegada da vespa velutina na produción de mel?

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/01/2019 14:00:25
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Raúl Fernández Fernández na data 09/01/2019 14:00:36
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 6ª, relativa á situación da planta de Isowat na Coruña e ás
actuacións que debe impulsar a Xunta de Galiza ao respecto diante do esgotamento dos
prazos.

O futuro industrial na cidade da Coruña e a súa comarca atópase nunha situación
crítica. Alén dos máis de 400 empregos en xogo na planta de Alcoa, hai 85 traballadores
e traballadoras que dependen da continuidade da factoría Isowat, ao que se suman as
ameazas de ERE sobre Ferroatlántica- Sabón.
A respecto da situación da que hoxe é Isowat cómpre recordar que a antiga
Isolux Galicia,, situada no Polígono da Grela desde 1963, era e é unha planta altamente
rendíbel, que recibiu diñeiro público en axudas, con carga de traballo para os vindeiros
anos, pioneira tanto pola formación e experiencia do seu cadro de persoal como pola
súas patentes grazas ás cales os seus produtos son solicitados internacionalmente. Malia
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isto, a empresa atópase neste momento en concurso de acreedores. As razóns últimas
residen en que o que se produciu desde que a actual propietaria adquirise Isolux Galicia
foi un saqueo sistemático, tal e como sinala o informe concursal.
A cidade, a comarca e o país precisan dun sector industrial forte. Neste sentido,
os datos actuais ofrecidos polo Clube Financeiro no seu “Informe de conxuntura
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OFICINA PARLAMENTAR

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

económica” son concluíntes a respecto da necesidade de "aumentar o peso da actividade
industrial" e "diversificar máis aló do téxtil" na comarca, xa que esta actividade cae ao
9,5%. É preciso un impulso á economía industrial escasa no conxunto de Galiza onde só
o 6% das empresas se dedican á transformación de materias primas e o seu peso é do
19% no valor engadido bruto.
Polo tanto, diante desta situación, é necesario evitar a desertización industrial do
noso país, xa que é insostíbel unha economía exclusivamente de servizos; detrás ten que
haber necesariamente un sector industrial que aposte polo valor engadido e por crear
empregos de calidade. Máis aínda, cómpre a implicación da Xunta diante do
esgotamento dos prazos para unha solución.

Por todo o dito formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
-Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno galego para favorecer o
mantemento da actividade e postos de traballo da empresa Isowat da Coruña?
-Coñece o goberno galego a situación da empresa Isowat? Como a valora?
-Cal é a valoración do goberno galego a respecto do recurso ao IGAPE? Ten
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posto a disposición, no último ano, os servizos do IGAPE? Con que resultado?
-Ten coñecemento o goberno galego de que esta empresa opera nun sector chave
para que determinadas especializacións produtivas de Galiza teñan un retorno para o
país?
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OFICINA PARLAMENTAR

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

-Como avalía o goberno galego a situación do sector industrial na cidade e na
comarca da Coruña? Que actuacións ten levado a cabo para favorecer o seu
fortalecemento? Con que resultados?
-Considera a Xunta de Galiza positiva a terciarización da economía da Coruña e
a súa contorna? E do país?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019

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

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2019 14:13:39

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2019 14:13:43
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OFICINA PARLAMENTAR
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Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2019 14:13:45

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2019 14:13:46

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2019 14:13:48
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2019 14:13:50
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral na Comisión 3.ª.
A Axencia Tributaria publica cada ano un informe sobre os ingresos declarados
por todas as persoas que no exercicio anterior percibiron rendas en forma de
salarios. É a información máis completa, de orixe tributario, sobre o mercado de
traballo e diferénciase sobre outras en que non se basea en enquisas realizadas
sobre unha mostra de persoas, senón nos millóns de datos persoais rexistrados na
Axencia Tributaria. Polo tanto, é unha investigación censal, non unha enquisa.
A fonte do informe denominado Mercado de Traballo e Pensións nas Fontes
Tributarias non son as declaracións anuais do IRPF senón as retencións, que
inclúe a todas as persoas que traballaron como asalariados aínda que fora só un
día.
Por iso no informe están todas as persoas asalariadas que cobraron un salario. O
resultado é que no estudio o número de asalariados é superior ao da maioría das
estatísticas ––a EPA por exemplo–– que utilizan medidas anuais mentres que na
información da Axencia Tributaria están rexistradas todas as persoas asalariadas
que tiveran algunha retención.
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Non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un rexistro con
datos reais das 1.025.198 persoas que traballaron como asalariadas en Galicia no
ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no modelo 190 da
Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
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Os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación anual de
salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor as
diferenzas salariais e a desigualdade porque os ingresos son o resultado das
diferenzas no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo parcial ou
por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
desigualdade e a pobreza laboral.
Os últimos datos dispoñibles, que son moi actuais porque son os de 2017,
demostran que a desigualdade salarial, e polo tanto social, xa acadou un nivel
inaceptable en Galicia pero a pesares diso non deixa de medrar.
O informe da Axencia Tributaria sinala que o ano pasado 182.120 persoas
ingresaron menos da metade do salario mínimo interprofesional dese ano, isto é,
menos de 353 euros mensuais. Pero iso non é o peor, nin a cifra que mide mellor
o nivel salarial do tramo máis baixo de ingresos porque esa cifra é o limite
máximo do grupo, que ten uns ingresos medios de 2.020 euros en todo o ano
2017, segundo o informe oficial da Axencia Tributaria que se pode consultar na
súa web.
No extremo contrario está a elite social, unha exigua minoría de 3.681 persoas
con ingresos que superan as dez veces o salario mínimo pero que teñen ingresos
medios declarados de 179.152 euros en 2017.
A comparación entre a elite e as persas de baixos ingresos proporciona unha
medida precisa da insoportable desigualdade que sufrimos: os ingresos da elite
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multiplican por 89 veces os do tramo de ingresos mais baixos.
Ampliando algo mais o foco, no ano 2017 houbo 321.120 persoas asalariadas con
ingresos por debaixo do salario mínimo interprofesional de eses ano cun ingreso
medio inferior a 7.498 euros anuais. Son o 31% do total das persoas con ingresos
salariais de 2017 e sen embargo a suma dos seus ingresos só chega a ser o 7% da
masa salarial total.
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No extremo contrario o 1% de todas as que declararon ingresos salariais foron
quen de acumular ese mesmo porcentaxe do 7% da masa salarial total. Isto é, o
1% mais rico acumula os mesmo ingresos, o mesmo porcentaxe da masa salarial
total, que o 31% con menores ingresos: menos de 11.000 persoas acumulan a
mesma renda que mais de 321.000 persoas.
Unha desigualdade insoportable que non deixa de medrar porque, sendo
historicamente alta, a recesión e as políticas de devaluación salarial, de
conxelación do salario mínimo e de reformas laborais que debilitan a negociación
colectiva fan que cada vez sexa mais grande.
En 2008 a ratio entre os que mais e os que menos ingresaban era de 68 veces,
agora 89 veces, o que supón un incremento da desigualdade salarial do 31%
nunha década en Galicia.
Combater a desigualdade é un combate longo e complexo, porque hai que actuar
contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado tempo.
Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos organismos sindicais, coa
sociedade civil o papel do goberno é determinante.
Diante desta situación de desigualdade inaceptable o Grupo Parlamentario de En
Marea formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión:
-

Que está facendo a Xunta para combater a insoportable desigualdade
salarial en Galicia, coas graves consecuencias persoais, sociais e mesmo
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económicas que ten?
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.
Asdo.: Manuel Lago Peñas,
Julia Torregrosa Sañudo
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Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 13:43:01

139841

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Francisco Casal Vidal, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral
na Comisión 3.ª

O Goberno do Sr. Feijoo anuncia non fai moito, que o novo Bono autónomo
permitiría, facilitar o traballo por conta propia, con máis recursos e menos
requisitos administrativo. Así este programa da Xunta estaba pensado para
mellorar a

captación de financiamento, a optimización dos procesos de

produción e as cadeas loxísticas, mellorar a comercialización a imaxe ou a
comunicación dos autónomos.
Si isto era así, é preciso avaliar a situación e os resultados deste programa, xa que
na última modificación orzamentaria recollida no documento de oito de
novembro con rexistro de entrada 40094, figura unha modificación orzamentaria
da partida destinada ao bono autónomo de 1.000.000 que pasa ao capitulo 4
cunha nomenclatura de novas estratexias para autónomos , o que parece en si
mesmo un recoñecemento explícito das súas políticas de autoemprego
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte

CSV: REXISTRO-psA0Ej52X-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pregunta para resposta oral na Comisión 3.ª

Que balance fai o Goberno galego do seu programa Bono Autónomo?
Cal é o motivo para desviar unha parte do orzamento destinado a este fondo para
outras políticas de autoemprego?
En que consisten estes novos programas?

139842

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Francisco Casal Vidal
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 14:19:04
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Francisco Casal Vidal na data 09/01/2019 14:19:08
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 3.ª.
A fenda salarial é o nome da discriminación salarial en contra das mulleres na
que se expresa e materializan as numerosas discriminacións laborais por razóns
de xénero que percorren o mercado de traballo. Que as mulleres cobren menos
que os homes só polo feito de selo é unha vergoña nun país democrático. Unha
vergoña porque as normas legais prohiben de forma explícita a discriminación
por razóns de xénero, pero na realidade a metade das persoas sofren
discriminación salarial.
A diferenza salarial por sexos é algo permanente, estrutural, de cuantía
significativa, que percorre todas as realidades e que afecta non a unha parte
lateral senón ao conxunto das mulleres.
Non é algo do pasado que imos superando aos poucos. Non é unha situación
marxinal. Non é algo de pouca relevancia. A brecha salarial é enorme, é
xeneralizada, é crecente e sófrena as mulleres en todas as actividades produtivas,
pero tamén en todas as categorías profesionais, en todas as formas contractuais.
O primeiro paso para enfrontarse un problema é definilo, cuantificalo, saber cal é
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a súa dimensión e as súas causas, porque só despois de facer unha diagnose
precisa se poden propor solucións efectivas. Poren, o sesgo de xénero tamén
afecta ás estatísticas, porque sendo a desigualdade salarial entre mulleres e
homes un problema de enorme relevancia ––o sofre á metade da poboación
asalariada–– non existe unha estatística específica que de xeito continuado mida
esta fenda.
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E, o que aínda é peor, na maioría das ocasións a propia definición da fenda
salarial está contaminada por unha perspectiva masculina. Empezando por esta
cuestión, con demasiada frecuencia a fenda se define como a cantidade que os
homes gañan máis que as mulleres, cando en realidade o que se ten que medir é o
que as mulleres cobran menos que os homes.
Non é unha cuestión menor nin un xogo de palabras, porque o obxectivo non é
baixar o salario dos homes senón subir o das mulleres. E o resultado é moi
diferente segundo o método de cálculo que se utilice.
O instrumento mais preciso para medir a fenda salarial é o informe que cada ano
fai a Axencia Tributaria na que recolle os ingresos de todas as persoas que
traballan como asalariadas. A fonte do informe non son as declaracións anuais do
IRPF senón as retencións, que inclúe a todas as persoas que traballaron como
asalariados aínda que fora só un dia.
Ademais, os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación
anual de salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor
as diferenzas salariais entre homes e mulleres, porque os ingresos reflicten as
discriminacións no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo
parcial ou por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
brecha salarial que sofren as mulleres.
Polo tanto, non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un
rexistro con datos reais das 1.025.198 persoas que traballaron como asalariadas
en Galicia no ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no
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modelo 190 da Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
A fenda salarial que padecen as mulleres ten unha expresión moi gráfica na
composición por xéneros dos diferentes tramos salariais nos que a axencia
Tributaria distribúe as persoas.
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As mulleres son maioría, e polo tanto están moi por riba do seu peso total, en
todos os tramos de ingresos mais baixos. E pola contra pero de forma
complementaria son minoría nos tramos de maiores ingresos. E ínfima minoría
xustamente no tramo superior.
De feito o patrón de comportamento é que o peso das mulleres nos diferentes
tramos de ingresos vai baixando a medida que o nivel de ingresos aumenta. As
mulleres son o 47% do total de declarantes de IRPF pero son o 55% das persoas
que están no tramo mais baixo, as que cobran menos da metade do salario
mínimo interprofesional. Pola contra tan só o 17% das que teñen ingresos por
riba de 10 veces o SMI son mulleres.
Entre ambas cifras hai unha escala descendente do peso das mulleres nos
diferentes tramos salariais: son o 40% nos ingresos entre 1,5 e 3 veces o SMI, o
36% entre as que declaran entre 4,5 e 5 veces o SMI e o 27% das que cobran
entre 7,5 e 10 veces o SMI.
A mulleres son as que máis sofren o traballo a xornada por horas, as que máis
padecen a contratación temporal, as que teñen máis presenza nas ramas dos
servizos con peores salarios, as que teñen maiores dificultades para desenvolver
unha carreira profesional.
A brecha salarial é a consecuencia de causas estruturais, profundas, de longo
percorrido que derivan dunha división do traballo machista e patriarcal.
Combater a brecha salarial é un combate longo e complexo, porque hai que
actuar contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado
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tempo.
Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos organismos sindicais, coas
sociedade civil o papel do goberno é determinante.
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Diante desta situación, que discrimina a metade da poboación, o Grupo
Parlamentario de En Marea formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión:
-Que está facendo a Xunta para combater a inaceptable fenda salarial que sofren
as mulleres en Galicia, atendendo de forma especial á concentración de mulleres
nos tramos mais baixos da escala salarial?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 13:48:56
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 3.ª.
O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada polo INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende o ano 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando a Seguridade Social e as características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como os episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
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tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha
serie de variables relevantes, tanto no número de persoas con salarios baixos, a
distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da
mediana do salario dende 2002 a 2016.
Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial na Coruña en 2016 era de
15.381 euros brutos ao ano, isto é, 1.100 euros en 14 pagas, unha cifra que unha
vez descontada a cotización á Seguridade Social se queda en mil euros. Pola súa
vez, a mediana salarial pasou de 15.111 euros anuais brutos en 2012 a 15.381
euros brutos en 2016.
No mesmo informe comprobase que a mediana salarial na Coruña en 2016 era de
17.290 euros brutos ao ano para os homes mentres que o salario mediano das
mulleres apenas chegou a 13.191euros.
Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta:
1.ª) Como valora o Goberno que na provincia da Coruña o 45% das persoas
asalariadas non chegasen a gañar mil euros netos ao mes en 14 pagas, isto é, que
máis de catro de cada dez asalariados non chegue a mileurista?
2.ª) Como valora o Goberno que o salario mediano en Coruña sexa de mil euros
netos segundo o informe do IGE sobre a Mostra continua de vidas laborais?
3.ª) Como valora o Goberno que na provincia da Coruña houbera 113.475
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persoas asalariadas que ingresaron menos de 10.000 euros anuais, isto é, menos
de 700 euros netos en 14 pagas, situación de precariedade salarial que afectou ao
30% das persoas asalariadas da provincia?
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4.ª) Como valora o Goberno que o salario mediano na Coruña estea
practicamente estancado dende 2012 en termos nominais, pero acumulando unha
perda de poder adquisitivo do 1,4%, en especial tendo en conta que en 2014 se
iniciou unha fase alcista do ciclo económico?
5.ª) Como valora a Xunta que o salario mediano das mulleres sexa catro mil
euros inferior ao dos homes, isto é, que as mulleres sufran unha fenda salarial
do 31%?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 13:12:29
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 3.ª.

A crise económica que deu comezo no 2008 trouxo consigo un forte incremento
da débeda das diferentes CCAA. Así, a débeda total destas pasou de 74.497
millóns de euros no 2008 a un volume de 293.246 millóns de euros no II
trimestre do 2018, isto é, a débeda das CCAA pasou de representar o 6,67% do
PIB español a un 25%.
Galicia non foi allea a este fenómeno e a súa débeda tamén se viu incrementada
moi significativamente; pasou dun volume de 3.954 millóns de euros no ano
2008 a 11.549 millóns no II trimestre do ano 2018, o que implica un incremento
do 192%. Tal fenómeno tivo as súas respectivas consecuencias sobre o
orzamento de Galicia a través do incremento da amortización da débeda, de 473
millóns no 2008 a 1.590 millóns no 2017, polo que o peso no orzamento de tales
amortizacións saltou do 4,2% o 15,7% respectivamente.
Ante este fortísimo incremento da débeda das Administración Autonómicas, a
Administración Central puxo á disposición das diferentes CCAA un conxunto de
Mecanismos Extraordinarios de Financiamento, que implicaban o feito de que as
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CCAA puideran endebedarse a través duns xuros menores aos que realmente
tiñan que facer fronte se acudisen por si mesmas ao mercado.
Mais Galicia, por unha decisión estritamente de interese electoral, preferiu pedir
prestado aos mercados financeiros renunciando a acudir a financiamento público,
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a pesares de que os bancos cobraban un tipo de xuro por riba dos préstamos do
Estado que empezou sendo de 6 puntos no 2012 e baixou ata 1 punto no 2015.
Pero a partir do ano 2015, a Xunta muda a súa decisión e acelera o proceso de
endebedamento a través dos Mecanismos Extraordinarios de Financiamento,
concretamente a través do Fondo de Facilidade Financeira. O feito é que se en
xuño do ano 2015, soamente o 11,72% da débeda galega estaba vinculada aos
mecanismos extraordinarios, en xuño do ano 2018 dita porcentaxe representaba o
53,29%. Mais o aspecto clave resulta de observar como se levou, e se está
levando a cabo, dito proceso, así coma tamén, o seu impacto sobre os orzamentos
galegos.
A Conta Xeral do ano 2017 indica uns aumentos do créditos que acadan os
148,33 millóns e euros destinados a “amortización de débeda pública e
préstamos, para contar co crédito necesario para dar cobertura á cancelación
anticipada de préstamo co obxectivo de minimizar o custo financeiro e adecuarse
o principio de prudencia financeira”. Ao mesmo tempo, o “Informe sobre los
mecanismos de financiación de CCAA, 2012-2017” emitido polo Ministerio de
Hacienda, pon de manifesto que para o período 2015-2017, Galicia pediu
prestado a tales fondos un total de 5.496 millóns de euros, dos cales, 4.133
millóns foron destinados á amortización de débeda. Unha porcentaxe que
representa o 72,21%, a mais alta de tódalas CCAA.
Estes datos constatan o que ven denunciando o grupo parlamentario de En Marea
dende o comezo da presente lexislatura; o rexeitamento por parte do goberno da
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Xunta de non acudir dende un principio aos Mecanismos Extraordinarios de
Financiamento, supuxo incorrer nun importante sobrecusto da débeda galega que
provocou un aumento continuado de drenaxe de recursos cara esta función.
Ante estes datos, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión:
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1. Por que a Xunta acelerou o seu proceso de substitución da débeda que
mantén en valores representativos e axentes privados, cara débeda
contraída cos mecanismos públicos?
2. Ten estimado a Xunta o sobrecusto da débeda no que incorreu por non
acudir dende un principio aos mecanismos de financiamento?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 14:04:40
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 3.ª.

A desigualdade salarial está na orixe do proceso crecente de desigualdade que
sofre a sociedade galega, ao igual que no resto do estado e mesmo na Unión
Europea. Desigualade salarial que ven acompañada de pobreza laboral, isto é de
persoas que a pesares de ter un traballo non poden vivir do seu salario.
Canta desigualdade salarial, canta pobreza laboral pode soportar unha sociedade
e seguir sendo unha sociedade plenamente democrática? Está a desigualdade
salarial en Galicia acercándose a ese limite de intolerancia social?
Para buscar respostas a estas preguntas o primeiro e saber cal é o nivel de
desigualdade salarial no noso pais, unha análise que ten como fonte principal o
estudo sobre deciles salariais que elabora o Instituto Galego de Estatística
distribuíndo as persoas en deciles, isto é, agrupando en dez grupos o total das
persoas asalariadas.
A última análise dispoñible é a de 2017, ano no que de media traballaron como
asalariadas 822.300 persoas en Galicia, polo que cada decil salarial está formado
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por 82.000 persoas. O criterio de agrupación é estar nun intervalo cun límite
superior e inferior, distribuíndo ao conxunto das persoas e dez intervalos
salariais, isto é, en deciles salariais. No decil 1 están as persoas con menores
ingresos e no decil 10 as que teñen os mellores salarios, con oito deciles
intermedios entre ambos extremos da escala salarial.
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A análise da estatística de deciles salariais de 2017 ven a confirmar tres graves
problemas do mercado laboral en Galicia: a existencia de moitas persoas con
salarios moi baixos, unha inaceptable desigualdade que medra ano tras ano e a
perda de poder adquisitivo dos salarios, en especial as persoas que teñen os
ingresos máis baixos.
O núcleo central da pobreza laboral está no decil 1 no que esta o 10% das persoas
asalariadas de Galicia que teñen os ingresos máis baixos. En 2017 son 82.000
persoas que ingresaron de media 469 euros brutos ao mes en doce meses É o
chanzo máis baixo da escala salarial que sitúa as persoas do decil 1 por debaixo
do limiar da pobreza e a exclusión social.
A maioría das persoas do decil 1 traballan a tempo parcial, por iso o salario
medio é tan baixo, pero na inmensa maioría, traballan por horas porque non
poden atopar un traballo a tempo completo.
En todo caso, traballando a tempo parcial ou a tempo completo, hai 82.000
persoas cun ingreso neto por debaixo de 440 euros. Son traballadores pobres,
porque o propio IGE establece o limiar da pobreza en 635 euros para unha persoa
que viva de forma independente.
Nunha situación algo mellor, pero aínda en pobreza laboral, está o decil 2,
porque as persoas que están neste decil tiveron en 2017 un salario medio de 900
euros, cifra que en termos netos en 14 pagas convertese en 725 euros.
Esta cifra está por riba do limiar estatístico de pobreza pero e evidente que unha
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persoa non pode vivir de forma independente con esta cantidade, e quen non
pode vivir do seu salario é un traballador ou unha traballadora pobre.
Un terceiro grupo de persoas asalariadas están por riba da pobreza pero sofren de
precariedade salarial. E o decil 3, formado por 82.300 persoas que teñen un
salario medio de 1.145 euros brutos, cifra que se transforma en 922 euros netos
en 14 pagas.
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Utilizando esta cifra como referencia os tres primeiros deciles están por debaixo
de mil euros, o que significa que preto de 250.000 persoas que traballan como
asalariadas en Galicia non chegan nin a mileuristas. Esta é a realidade salarial do
noso pais: case unha de cada tres persoas están en situación de pobreza ou de
precariedade salarial.
Pobreza e desigualdade, porque nestes anos non deixaron de medrar a diferenza
entre os que máis ingresan e os que teñen salarios máis baixos, isto é, entre o
decil 1 e o decil 10.
En 2017 o salario medio do decil 1 foi de 469 mentres que as persoas do decil 10
ingresaron de media 4.496 euros. A ratio entre ambas cifra cuantifica a
desigualdade: o salario dos que máis ganan multiplica por dez veces o decil con
salarios máis baixos.
Esta é a ratio da desigualdade en Galicia, unha proporción de 10 a 1 entre o decil
inferior e superior, determinado máis pola escasa contía dos salarios baixos que
por un exceso dos salarios altos.
Unha desigualdade que sendo xa insoportable non deixou de medrar nos últimos
anos. No ano 2006 a ratio da desigualade era de 7 a 1, isto é, o salario medio das
persoas do decil 10 multiplica por sete veces o decil 1. Esta ratio aumenta de
forma sostida, pasando a oito veces en 2008, a nove veces en 2009 ata chegar a
10 veces en 2017.
Esta é a senda da desigualdade en Galicia, porque si comparamos a ratio de 2017
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coa de 2006 a diferenza salarial aumentou o 37%, un incremento inaceptable que
reflicte o empobrecemento das persoas que ocupan os niveis salariais mais
baixos, porque a principal causa de que aumente a diferenza é o maior deterioro
dos salarios mais baixos.
Polo exposto presentase a seguinte Pregunta:
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-

Que vai facer a Xunta de Galicia para combater a pobreza laboral e a
desigualdade salarial que reflicte o Instituto Galego de Estatística no seu
estudo sobre deciles salariais?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 13:38:44
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 3.ª.

A fenda salarial é o nome da discriminación salarial en contra das mulleres na
que se expresa e materializan as numerosas discriminacións laborais por razóns
de xénero que percorren o mercado de traballo. Que as mulleres cobren menos
que os homes só polo feito de selo é unha vergoña nun país democrático. Unha
vergoña porque as normas legais prohiben de forma explícita a discriminación
por razóns de xénero, pero na realidade a metade das persoas sofren
discriminación salarial.
A diferenza salarial por sexos é algo permanente, estrutural, de contía
significativa, que percorre todas as realidades e que afecta non a unha parte
lateral senón ao conxunto das mulleres.
O instrumento mais preciso para medir a fenda salarial é o informe que cada ano
fai a Axencia Tributaria na que recolle os ingresos de todas as persoas que
traballan como asalariadas. A fonte do informe non son as declaracións anuais do
IRPF senón as retencións, que inclúe a todas as persoas que traballaron como
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asalariados aínda que fora só un dia.
Ademais, os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación
anual de salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor
as diferenzas salariais entre homes e mulleres, porque os ingresos reflicten as
discriminacións no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo
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parcial ou por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
brecha salarial que sofren as mulleres.
Polo tanto, non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un
rexistro con datos reais das 1.025.198 persoas que traballaron como asalariadas
en Galicia no ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no
modelo 190 da Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
Unha das evidencias que proporciona o estudo Mercado de Traballo e Pensións
nas Fontes tributarias é que a brecha salarial é un dos camiños que conducen á
pobreza laboral, porque a discriminación salarial á que están sometidas as
mulleres é unha das razóns de porqué son elas as que máis sofren a denominada
pobreza laboral: ter un emprego pero non poder vivir do teu salario de forma
independente.
Cos datos da Axencia Tributaria sabemos que 272.978 mulleres en Galicia
tiveron ingresos salariais inferiores a 890 brutos en 14 pagas en 2017. Un salario
bruto de 890 euros en 14 pagas, transfórmase en pouco mais de 800 euros netos,
unha cifra que non permite vivir de forma independente.
Esa é a retribución do 57% das 482.772 mulleres que traballaron como
asalariadas en 2017. Para dicilo claramente, máis da metade das mulleres
asalariadas en Galicia non chegan á categoría de mileuristas!!
Pero baixando un paso máis na escala retributiva atopámonos ao que sen dúbida
só pódese cualificar de traballadoras pobres. Son, por unha banda, as 98.985
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mulleres que ingresaron menos da metade do salario mínimo dese ano, isto é, 354
euros ao mes. Por outro, as 80.503 mulleres que superan esta cantidade pero non
chegan ao SMI, que estaba en707 euros brutos ao mes.
Sumadas os dous grupos son 179.488 mulleres cobrando por baixo dun SMI de
miseria, unha cifra equivalente ao 37% de todas as mulleres asalariadas: case 4
de cada 10 traballadoras do noso país ingresaron menos de 655 euros brutos.
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Son traballadoras pobres, persoas que traballan a tempo parcial, ou só uns meses
ao ano, rotando entre o desemprego e o traballo precario que cobran un salario
que lles impide vivir del.
E tamén na pobreza laboral hai brecha salarial feminina. Porque hai máis
mulleres pobres que homes: o 26% dos asalariados masculinos está por baixo do
SMI en 2017 fronte ao 37% das mulleres.
A brecha salarial é a consecuencia de todas estas causas estruturais, profundas,
de longo percorrido que derivan dunha división do traballo machista e patriarcal.
Combater a brecha salarial é un combate longo e complexo, porque hai que
actuar contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado
tempo.
Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos organismos sindicais, coas
sociedade civil o papel do goberno é determinante.
Diante desta situación, que discrimina á metade da poboación, o Grupo
Parlamentario de En Marea formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión:
-

Que esta facendo a Xunta de Galicia para combater a inaceptable fenda
salarial que sofren as mulleres en Galicia, en especial as situacións que
derivan en pobreza e risco de exclusión social?
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Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 13:47:38
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 3.ª.

A fenda salarial é o nome da discriminación salarial en contra das mulleres na
que se expresa e materializan as numerosas discriminacións laborais por razóns
de xénero que percorren o mercado de traballo. Que as mulleres cobren menos
que os homes só polo feito de selo é unha vergoña nun país democrático. Unha
vergoña porque as normas legais prohiben de forma explícita a discriminación
por razóns de xénero, pero na realidade a metade das persoas sofren
discriminación salarial.
A diferenza salarial por sexos é algo permanente, estrutural, de contía
significativa, que percorre todas as realidades e que afecta non a unha parte
lateral senón ao conxunto das mulleres.
O instrumento mais preciso para medir a fenda salarial é o informe que cada ano
fai a Axencia Tributaria na que recolle os ingresos de todas as persoas que
traballan como asalariadas. A fonte do informe non son as declaracións anuais do
IRPF senón as retencións, que inclúe a todas as persoas que traballaron como
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asalariados aínda que fora só un dia.
Ademais, os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación
anual de salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor
as diferenzas salariais entre homes e mulleres, porque os ingresos reflicten as
discriminacións no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo
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parcial ou por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
brecha salarial que sofren as mulleres.
Polo tanto, non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un
rexistro con datos reais das 1.025.198 persoas que traballaron como asalariadas
en Galicia no ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no
modelo 190 da Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
A diferenza salarial, ademais de persistente no tempo, esténdese polo conxunto
de sectores de actividade xa que en todas e cada unha das nove ramas de
actividade que recolle o Informe da Axencia Tributaria hai diferenza salarial
entre homes e mulleres. Nalgúns casos escandalosos.
Na industria a brecha salarial e do 41,7% e do 42,1% no sector das actividades
financeiras e aseguramentos. Nos servizos as empresas, un grupo heteroxéneo
que vai dende o asesoramento informáticos ata a vixilancia e a limpeza, a fenda
salarial chega ata o 39,6%.
Pero a maior diferenza se produce no sector primario, agricultura, e pesca, no que
é certo que hai pouco traballo asalariado e menos feminino––20.000 homes e
4.500 mulleres–– pero nestas actividades as mulleres teñen de media un salario
un 43,8% inferior ao dos homes.
A discriminación salarial afecta a todos os sectores e chega tamén as persoas que
traballan no sector publico, aínda que cunha cifra menor. Na clasificación por
sectores da Axencia Tributaria se engloba nos denominados servizos sociais as
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actividades publicas e privadas de sanidade, educación e servizos sociais que
teñen unha compoñente fundamental de emprego publico.
Nestas actividades e onde mais mulleres traballa, mais de 158.000 e mesmo son
mais que os homes que non chegan a 100.000. Polo tanto hai

maioría de

mulleres, o 63%, hai un peso decisivo do emprego publico e sen embargo existe
unha fenda salarial do 21%.
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A brecha salarial é a consecuencia de causas estruturais, profundas, de longo
percorrido que derivan dunha división do traballo machista e patriarcal.
Combater a brecha salarial é un combate longo e complexo, porque hai que
actuar contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado
tempo.
Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos organismos sindicais, coas
sociedade civil o papel do goberno é determinante.
Diante desta situación, que discrimina a metade da poboación, o Grupo
Parlamentario de En Marea formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión:
-Que está facendo a Xunta para combater a inaceptable fenda salarial que sofren
as mulleres en Galicia, especialmente nas actividades nas que acada a maior
intensidade ?
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo
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Deputado e deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 13:50:27
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 3.ª.
O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado día 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada polo INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende o ano 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando á Seguridade Social e las características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como os episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
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tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.
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No informe do IGE faise unha desagregación dos datos por provincias para unha
serie de variables relevantes, tanto no número de persoas con salarios baixos, a
distribución por tramos de salario, a fenda salarial de xénero ou a evolución da
mediana do salario dende 2002 a 2016.
Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial en Ourense en 2016 era de
13.291 euros brutos ao ano, isto é, 949 euros en 14 pagas, unha cifra que unha
vez descontada a cotización á Seguridade Social se queda por debaixo de 900
euros.
Pola súa vez, a mediana salarial en Ourense pasou de 13.098 euros anuais brutos
en 2012 a 13.291 euros brutos en 2016. Isto significa que en catro anos, tres de
eles xa na fase alcista do ciclo económico, o salario mediano de Ourense
aumentou en 193 euros anuais. En temos relativos supón un incremento nominal
do 1,5%, pero en realidade os salarios perderán poder adquisitivo porque nese
tempo o IPC acumulado é do 3,2%.
No mesmo estudo do IGE a mediana salarial en Ourense en 2016 era de 14.700
euros brutos ao ano para os homes mentres que o salario mediano das mulleres
apenas chegou a 12.066 euros.
Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula as seguintes Preguntas:
-Como valora o Goberno que na provincia de Ourense o 53% das persoas
asalariadas non chegase a gañar mil euros netos ao mes en 14 pagas, isto é, que
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máis de unha de cada dúas persoas asalariadas non chegue a mileurista?
-Como valora o Goberno que na provincia de Ourense houbera 32.050 persoas
asalariadas que ingresaron menos de 10.000 euros anuais, isto é, menos de 700
euros netos en 14 pagas, situación de precariedade salarial que afectou ao 34%
das persoas asalariadas da provincia.
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-Como valora o Goberno que o salario mediano en Ourense estea por debaixo de
mil euros netos segundo o informe do IGE sobre a Mostra continua de vidas
laborais?
-Como valora o Goberno que o salario mediano en Ourense estea practicamente
estancado dende 2012 en termos nominais, pero acumulando unha perda de
poder adquisitivo do 1,7%, en especial tendo en conta que en 2014 se iniciou
unha fase alcista do ciclo económico?
-Como valora a Xunta que o salario mediano das mulleres sexa 2.634 euros
inferior ao dos homes, isto é, que as mulleres sufran unha fenda salarial do
22%?
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 13:09:55
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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 oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
En agosto do 2017, o Goberno galego publicou, sen previo coñecemento por
parte do eido sanitario, o anteproxecto de lei polo que se modificaba a Lei 8/2008,
do 10 de xullo de saúde de Galicia. Este anteproxecto incluía unha serie de
modificacións sobre a citada lei de moito calado, e con moita relevancia para o
sistema sanitario galego, en termos de participación, de organización do mapa
sanitario e os seus recursos, de formación, investigación e outras áreas.
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A pesares das fortes críticas que dende todos os ámbitos se verteron ante os
cambios propostos polo Goberno galego, finalmente a reforma da Lei de saúde
aprobouse no Pleno do Parlamento de Galicia celebrado o pasado 20 de marzo,
cos únicos votos a favor do PP. A reorganización do mapa sanitario de Galicia é
unha das cuestións fundamentais que inclúe, pois reformula a ordenación
contemplada ata entón cara un modelo máis concentrado e que perde atención ás
comarcas e áreas sanitarias rurais e semiurbanas, ao retirar da lei as delimitacións
sobre áreas sanitarias, e as especificacións sobre funcións, características e
fundamentos da súa relevancia, creando unha nova división entre áreas, distritos e
zonas que, quedan a expensas de ser determinadas “por decreto do Consello da
Xunta”
Como consecuencia desta modificación do mapa sanitario, elimináronse as áreas
sanitarias especialmente sinaladas, que eran as do Salnés, a Mariña Lucense,
Monforte e Valdeorras, abrindo a porta á perda de servizos nestas áreas comarcais
en favor das concentracións de servizos nos centros hospitalarios das grandes
urbes. Esta concentración, que xa foi iniciada coa implantación das Estruturas
Organizativas de Xestión Integrada, foi sinalada xa dende entón como un erro por
parte da meirande parte dos e das profesionais do sistema sanitario, e constatada
polos usuarios e usuarias coa perda progresiva de servizos nos hospitais
comarcais. Dende o Grupo Parlamentario Socialista alertamos xa entón de que a
perda da condición de área sanitaria nas zonas referidas anteriormente afondaría
na rebaixa de servizos, na dependencia do persoal dos grandes hospitais, e na
constatación dura e imposta dun modelo de hospitais de segunda que se
converterían en grandes ambulatorios, mais que non terían a capacidade sanitaria
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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que precisan.
No caso do Hospital de Valdeorras, o déficit de especialistas agudízase cada vez
máis, prexudicando non soamente aos propios profesionais, cansos xa de asumir
responsabilidades que non lles competen debido á precariedade da escaseza de
recursos que teñen ao seu dispor, senón tamén aos propios usuarios e usuarias que
cada vez con máis asiduidade teñen que acudir ao CHUOU (a máis dunha hora e
media circulando en vehículo particular pola sinuosa N-120), ou mesmo aos
centros hospitalarios de Vigo (a máis de dúas horas e media do Barco de
Valdeorras), a realizar tratamentos ou probas que antes se realizaban no Hospital
Comarcal de Valdeorras. Recentemente dende o Grupo Socialista, tiñamos
coñecemento de que neste centro non se están a cubrir todas as gardas de
traumatoloxía, un piar básico nun centro hospitalario que atende a unha
poboación cunha elevada idade media, chegando incluso un facultativo de
urxencias a denunciar fallos na organización e coordinación durante o mes de
decembro, con situacións que xeraban risco para a saúde dos usuarios e usuarias.
Este non é un feito puntual, senón que se está convertendo na tónica xeral do
funcionamento deste hospital: peche temporal da hospitalización a domicilio pola
precariedade no número de especialistas de medicina interna, déficit de médicos
de apoio no traslado de pacientes graves, gardas aleatorias e non continuadas
noutras especialidades (como é o caso de hematoloxía), déficit de cirurxiáns
adscritos ao servizo de rehabilitación, insuficiencia de pediatras...Unha situación
que denota non soamente descoordinación, senón que a eliminación da área
sanitaria de Valdeorras e a recentralización nunha única área provincial, xunto coa
insuficiencia de orzamento, diminuíu a calidade da asistencia sanitaria que se está
a prestar aos valdeorreses e valdeorresas.
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera a Xunta de Galicia que a eliminación da área sanitaria de
Valdeorras contribuíu a mellorar a calidade da asistencia sanitaria que se
presta no Hospital Comarcal de Valdeorras?
2. Cre o Goberno galego que foi esta unha decisión acertada?
3. Que valoración fai a Xunta de Galicia do actual funcionamento deste
hospital?
4. Estanse a cubrir as gardas de todas as especialidades no Hospital Comarcal
de Valdeorras?
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5. En caso de que non se estean cubrindo, cales son os motivos?
6. Funciona de maneira constante e continuada no tempo o servizo de
hospitalización a domicilio?

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro 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 09/01/2019 14:22:59
Raúl Fernández Fernández na data 09/01/2019 14:23:05
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Julio Torrado Quintela na data 09/01/2019 14:23:10
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 3.ª.

O Instituto Galego de Estatística publicou o día 29 de novembro de 2018 as
contas económicas anuais con base en 2010 no que se estiman as contas para o
período 1995 a 2016.
É una serie longa e pechada, con valores definitivos que aporta moita
información, con diferentes variables relevantes.
Entre elas está a distribución do PIB entre os diferentes factores,
fundamentalmente entre remuneración de asalariados –que inclúe os soldos e
salarios e as cotizacións sociais- e o excedente bruto de explotación, que inclúe
aos beneficios empresariais.
A análise da serie 1995/2016 reflicte unha evolución preocupante da
participación das rendas salariais no PIB, en especial a partires de 2008.
Dende ese ano os salarios perden peso no PIB como reflexo da súa redución e
pola contra gañan peso o excedente bruto de explotación, isto é os beneficios
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empresariais.
Estamos sufrindo unha redistribución inxusta da renda, un cambio de paradigma
no reparto primario da riqueza, unha transferencia da mesma dende os salarios
aos beneficios empresariais como non se producira antes na nosa historia
moderna.
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A política neoliberal está provocando un aumento insoportable da desigualdade
social, que ten o seu primeiro chanzo na negativa evolución dos salarios, na
perda de renda da maioría social en beneficio dunha minoría.
Ese era o obxectivo das reformas laborais, reducir os salarios para recuperar a
taxa de beneficio do capital, pagando o elevado prezo da precariedade, da
pobreza e da desigualdade.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
pregunta:
-Vai facer algo a Xunta de Galicia para combater este desequilibrio no reparto
primario da renta ou, pola contra, considérao a orde natural das cousas?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 13:41:31

Julia Torregrosa Sañudo na data 09/01/2019 14:21:03

139873

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 3.ª.
A fenda salarial é o nome da discriminación salarial en contra das mulleres na
que se expresa e materializan as numerosas discriminacións laborais por razóns
de xénero que percorren o mercado de traballo. Que as mulleres cobren menos
que os homes só polo feito de selo é unha vergoña nun país democrático. Unha
vergoña porque as normas legais prohiben de forma explícita a discriminación
por razóns de xénero, pero na realidade a metade das persoas sofren
discriminación salarial.
En Galicia, a diferenza salarial por sexos é algo permanente, estrutural, de contía
significativa, que percorre todas as realidades e que afecta non a unha parte
lateral senón ao conxunto das mulleres.
Non é algo do pasado que imos superando aos poucos. Non é unha situación
marxinal. Non é algo de pouca relevancia. A brecha salarial é enorme, é
xeneralizada, é crecente e sófrena as mulleres en todas as actividades produtivas,
pero tamén en todas as categorías profesionais, en todas as formas contractuais.
O primeiro paso para enfrontarse un problema é definilo, cuantificalo, saber cal é
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a súa dimensión e as súas causas, porque só despois de facer unha diagnose
precisa se poden propor solucións efectivas. Poren, o sesgo de xénero tamén
afecta ás estatísticas, porque sendo a desigualdade salarial entre mulleres e
homes un problema de enorme relevancia ––o sofre á metade da poboación
asalariada–– non existe unha estatística específica que de xeito continuado mida
esta fenda.
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E, o que aínda é peor, na maioría das ocasións a propia definición da fenda
salarial está contaminada por unha perspectiva masculina. Empezando por esta
cuestión, con demasiada frecuencia a fenda se define como a cantidade que os
homes gañan máis que as mulleres, cando en realidade o que se ten que medir é o
que as mulleres cobran menos que os homes.
Non é unha cuestión menor nin un xogo de palabras, porque o obxectivo non é
baixar o salario dos homes senón subir o das mulleres. E o resultado é moi
diferente segundo o método de cálculo que se utilice.
O instrumento mais preciso para medir a fenda salarial é o informe que cada ano
fai a Axencia Tributaria na que recolle os ingresos de todas as persoas que
traballan como asalariadas. A fonte do informe non son as declaracións anuais do
IRPF senón as retencións, que inclúe a todas as persoas que traballaron como
asalariados aínda que fora só un dia.
Ademais, os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación
anual de salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor
as diferenzas salariais entre homes e mulleres, porque os ingresos reflicten as
discriminacións no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo
parcial ou por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
brecha salarial que sofren as mulleres.
Polo tanto, non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un
rexistro con datos reais das 1.025.180 persoas que traballaron como asalariadas
en Galicia no ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no
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modelo 190 da Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
Os últimos datos dispoñibles, os de 2017, din que o ingreso anual medio
declarado polos 542.426 homes que traballaron como asalariados foi de 20.554
euros, mentres que as 482.772 mulleres asalariadas ingresaron de media 16.123
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euros. Polo tanto, en Galicia no 2017, as mulleres ingresaron 4.431 euros menos
polo seu traballo asalariado que os homes.
Tendo en conta estas cifras, cal é a brecha salarial?
Pois non o 21,6% que cobran mais os homes, senón a porcentaxe na que habería
que incrementar os ingresos medios das mulleres para igualar o dos homes. E
cando se calcula desta forma o resultado é radicalmente diferente, porque a
brecha salarial elevase ata o 27,9%. Este é o incremento necesario do salario
medio das mulleres para conseguir a equiparación retributiva.
A brecha salarial é a consecuencia de causas estruturais, profundas, de longo
percorrido que derivan dunha división do traballo machista e patriarcal.
Combater a brecha salarial é un combate longo e complexo, porque hai que
actuar contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado
tempo.
Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos organismos sindicais, coas
sociedade civil o papel do goberno é determinante.
Diante desta situación, que discrimina a metade da poboación, o Grupo
Parlamentario de En Marea formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión:
-Que está facendo a Xunta para combater a inaceptable fenda salarial que sofren
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as mulleres en Galicia?
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.
Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 13:53:03
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Julia Torregrosa Sañudo na data 09/01/2019 13:53:22
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3.ª.
O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado día 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada polo INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende o ano 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando á Seguridade Social e as características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como os episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
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tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.
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No informe do IGE o salario mediano das persoas entre 16 e 29 anos foi de 3156
euros/ano en 2016 e de 11.684 euros/ano para as persoas entre 25 e 34 anos.
Isto supón ingresos moi baixos, que impiden ás persoas novas desenvolver un
proxecto vital independente, porque ademais de traballar en actividades de
salarios baixos fano só unha parte do ano.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 3.ª:
-Como valora a Xunta de Galicia que as persoas máis novas ingresen a quinta
parte que a mediana de todas as idades e que as que están entre 25 e 34 anos
ingresen un 25% que esa mediana, con salarios tan baixos que as convertan en
persoas asalariadas pobres?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 14:13:58
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 3.ª.
O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado dia 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada por el INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende o ano 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando á Seguridade Social e as características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como os episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.
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Na análise elaborada polo IGE a mediana salarial en Galicia en 2016 era de
14.498 euros brutos ao ano, isto é, 1.035 euros en 14 pagas, unha cifra que unha
vez descontada a cotización á Seguridade Social se queda por debaixo de mil
euros.
Esta é a realidade salarial de Galicia: o salario mediano, o que se aproxima
mellor á realidade dos salarios, determina que a persoa asalariada máis común
non chegue a mileurista.
Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta:
-Como valora o Goberno que o salario mediano en Galicia estea por debaixo de
mil euros netos segundo o informe do IGE sobre a Mostra continua de vidas
laborais?
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 14:09:01
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Á Mesa do Parlamento

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3.ª.
O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado día 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada polo INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende o ano 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando á Seguridade Social e as características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como os episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
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tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.
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No informe do IGE desgrégase o nivel salarial por tipo de contrato, distinguindo
entre contratos indefinidos e contratos temporais, o que permite cuantificar a
fenda salarial da temporalidade.
En 2016 as persoas asalariadas con contrato indefinido tiveron un salario
mediano de 18.000 euros mentres que os que traballaron con contrato temporal
tiveron de ingresos medianos so 7.320 euros.
A diferenza entre ambas cifras é enorme: a fenda da temporalidade é de 10.680
euros canda ano, porque o salario mediano das persoas con contrato temporal
equivale ao 40% do salario mediano dos indefinidos.
Polo anterior, presentase a seguinte pregunta:
-Como valora a Xunta que as persoas con contrato temporal cobren un 60%
menos que as que teñen un contrato indefinido?
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 14:14:59
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 3.ª.
O Instituto Galego de Estatística presentou o pasado día 31 de outubro os
resultados da explotación da mostra continua de vidas laborais. A MCVL é un
conxunto de microdatos individuais, pero anónimos, extraídos dos rexistros da
Seguridade Social que se completan con información fiscal procedente da AEAT
e con información do Padrón Continuo facilitada polo INE.
A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que durante o
ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque estiveron afiliadas en
situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva ou
subsidio por desemprego, ou ben porque percibiron algún tipo de pensión
contributiva da Seguridade Social.
Os ficheiros procedentes da Seguridade Social permiten reconstruír a historia
laboral dos individuos da mostra dende o ano 1967: os episodios nos que o
individuo estivo traballando e cotizando á Seguridade Social e as características
laborais destes episodios (duración, tipo de contrato, grupo de cotización, réxime,
bases de cotización, etc.), así como os episodios de desemprego.
Nesta explotación séguese a evolución salarial das mesmas persoas ao longo do
tempo, o que permite saber de forma precisa cal é a evolución dos salarios,
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porque non son un agregado afectado por cambios na composición da forza de
traballo –substituír fixos por temporais, por exemplo- senón as variacións no
salario que ten unha persoa ao longo do tempo.
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No informe do IGE desagrégase o salario por tramos, con datos preocupantes
porque hai moitas persoas asalariadas que teñen un salario moi baixo.
No ano 2016 hai 181.000 persoas que ingresaron menos de 6.000 euros brutos ao
ano, outras 50.000 persoas están entre esta cifra e 8.000 euros e 54.000 ingresan
entre 8.000 e 10.000 euros brutos anuais.
Isto é, 292.000 persoas que traballaron como asalariadas en Galicia ingresaron
menos de 10.000 euros, un pouco por riba do salario mínimo interprofesional
dese ano pero por baixo do limiar da pobreza.
A maioría destas persoas de baixos salarios traballan só unha parte do ano, pero
57.000 traballaron os doce meses do ano e aínda así ingresaron menos de 700
euros netos en 14 pagas.
Polo anterior, formúlase a seguinte Pregunta:
-

Como valora a Xunta que en Galicia case 300.000 persoas asalariadas
ingresaran menos de 700 euros netos, en 14 pagas, en 2016? considera que
unha persoa pode vivir con esa cantidade?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.
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Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 14:17:05

139888

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 3.ª.
A fenda salarial é o nome da discriminación salarial en contra das mulleres na
que se expresa e materializan as numerosas discriminacións laborais por razóns
de xénero que percorren o mercado de traballo. Que as mulleres cobren menos
que os homes só polo feito de selo é unha vergoña nun país democrático. Unha
vergoña porque as normas legais prohiben de forma explícita a discriminación
por razóns de xénero, pero na realidade a metade das persoas sofren
discriminación salarial.
En Galicia, a diferenza salarial por sexos é algo permanente, estrutural, de contía
significativa, que percorre todas as realidades e que afecta non a unha parte
lateral senón ao conxunto das mulleres.
O instrumento mais preciso para medir a fenda salarial é o informe que cada ano
fai a Axencia Tributaria na que recolle os ingresos de todas as persoas que
traballan como asalariadas. A fonte do informe non son as declaracións anuais do
IRPF senón as retencións, que inclúe a todas as persoas que traballaron como
asalariados aínda que fora só un dia.
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Ademais, os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación
anual de salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor
as diferenzas salariais entre homes e mulleres, porque os ingresos reflicten as
discriminacións no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo
parcial ou por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
brecha salarial que sofren as mulleres.
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Polo tanto, non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un
rexistro con datos reais das 1.025.198 persoas que traballaron como asalariadas
en Galicia no ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no
modelo 190 da Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
Os últimos datos dispoñibles, os de 2017, din que o ingreso anual medio
declarado polos 542.426 homes que traballaron como asalariados foi de 20.554
euros, mentres que as 482.772 mulleres asalariadas ingresaron de media 16.123
euros. Polo tanto, en Galicia no 2017, as mulleres ingresaron 4.431 euros menos
polo seu traballo asalariado que os homes.
E o mesmo sucede cos diferentes tramos etarios: as mulleres asalariadas cobran
menos que os seus compañeiros homes da súa mesma idade. Resulta
especialmente preocupante que as maiores diferenzas prodúzanse a partir dos 45
anos, porque nestes tramos etarios están as persoas que xa desenvolveron a súa
carreira profesional, que alcanzan o seu máximo nivel salarial.
E este dato vén confirmar outra das características da brecha salarial: que as
maiores dificultades das mulleres para desenvolver unha carreira profesional ––
entre outras razóns para conciliar especialmente elas a vida profesional e a
persoal–– leva a que en sectores similares, con formación similar e con
cualificación similar as mulleres estean en empregos peor retribuídos.
A brecha salarial é a consecuencia de todas estas causas estruturais, profundas,
de longo percorrido que derivan dunha división do traballo machista e patriarcal.
Combater a brecha salarial é un combate longo e complexo, porque hai que
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actuar contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado
tempo.
Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos organismos sindicais, coas
sociedade civil o papel do goberno é determinante.
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Diante desta situación, que discrimina a metade da poboación, o Grupo
Parlamentario de En Marea formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión:
-Que esta facendo a Xunta de Galicia para combater a inaceptable fenda salarial
que sofren as mulleres en Galicia en todos os tramos de idade?
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 09/01/2019 13:54:36
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