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1. Procedementos parlamentarios
1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
- 4208 (09/PNP-000308)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 15 máis
Sobre as actuacións que debe levar a a cabo po Goberno galego co
fin de recoñecer o papel das mulleres que ocupan un lugar relevante
na historia de Galicia, así como difundir as súas contribucións nos
10643
diferentes ámbitos
- 3848 (09/PNP-000273)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación cos servizos relixiosos, nomeadamente os que prestan

os capeláns da Igrexa católica, na rede de hospitais públicos de
Galicia
10647
- 3883 (09/PNP-000274)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co anuncio de amortización de prazas na Consellería de
Traballo e Benestar, así como o mantemento do actual equipo de
10650
atención á dependencia radicado na cidade de Ferrol
- 3955 (09/PNP-000275)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en
relación co proxecto de parque eólico promovido pola empresa multinacional Enel Green Power España, coa denominación Pedras
Negras, no espazo natural dos montes do Morrazo
10652
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- 3960 (09/PNP-000276)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co Laboratorio de Sanidade e Saúde Pública da Coruña
10655

- 3976 (09/PNP-000278)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a posta en marcha, por parte da Consellería do Medio
Rural e do Mar, dos procesos electorais en todas as confrarías de
Galicia
10657
- 3985 (09/PNP-000279)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co funcionamento, o cadro de persoal e o modelo de xestión do
Complexo Xuvenil As Mariñas, en Gandarío-Sada
10659
- 3994 (09/PNP-000282)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co preceptivo informe de impacto de xénero que debe acompañar o proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
10661
- 3998 (09/PNP-000283)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 3 máis
Sobre a rectificación por parte do Goberno galego da súa política de
desmantelamento dos servizos públicos, así como a recuperación
do funcionamento, das funcións prestadas e do cadro de persoal do
10664
Equipo de Valoración e Dependencia de Ferrol
- 4009 (09/PNP-000284)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre o inicio por parte do Goberno galego do saneamento integral
da ría de Corcubión e Cee, co fin de cumprir os estándares europeos de calidade da auga para o baño e o marisqueo
10666
- 4010 (09/PNP-000285)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre a colaboración do Goberno galego co Concello da Estrada
para o financiamento da adquisición, restauración e posta en valor
da Torre e do Pazo de Guimarei
10669
- 4011 (09/PNP-000286)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre a reposición por parte do Goberno galego dos servizos públicos desmantelados en Ferrol, co correspondente restablecemento
dos empregos públicos
10671
- 4015 (09/PNP-000287)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 6 máis
Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia dun estudo para
a ampliación espacial do Plan sectorial de aparcamentos disuasorios aos núcleos do sistema urbano intermedio definidos nas directrices de ordenación do territorio
10673
- 4016 (09/PNP-000288)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 6 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin
de deixar sen efecto o proxecto de construción dun complexo
ambiental no sur de Galicia
10676
- 4040 (09/PNP-000289)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dos mecanismos
previstos para poñer en funcionamento a Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia
10679

- 4046 (09/PNP-000290)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fernández Calviño, David
Sobre a entrega por parte do Goberno galego á Fiscalía Superior de
Galicia da documentación que posúa en relación coas persoas afectadas pola comercialización indebida de participacións preferentes e
obrigas subordinadas das entidades financeiras, co fin de que os
responsables paguen polas súas prácticas
10681
- 4048 (09/PNP-000291)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón
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Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co convenio asinado coa empresa Coremain, S.L. para o desenvolvemento en Galicia dun proxecto experimental de Formación
Profesional Dual
10683
- 4057 (09/PNP-000292)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 4 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para
garantir a continuidade do normal funcionamento do Hotel Palacio
de Sober, como infraestrutura necesaria para o desenvolvemento
turístico e económico da comarca da Ribeira Sacra
10686
- 4058 (09/PNP-000293)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a actuación policial o día 18 de febreiro de 2013 nun caso de
desafiuzamento na cidade da Coruña
10688
- 4064 (09/PNP-000294) (4209)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Ron Fernández, José Javier
Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa
situación do pobo saharaui
10690
- 4068 (09/PNP-000295)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a concesion da Medalla ao Mérito da Protección Civil a unha
dotación de bombeiros da cidade da Coruña
10694
- 4072 (09/PNP-000296)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre o mantemento polo Goberno galego da totalidade das axudas
destinadas aos concellos para o financiamento do labor dos equipos
10696
de prevención de drogodependencias

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
materia de prevención dos trastornos adictivos
10702
- 4138 (09/PNP-000299)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coas tarefas de expurgo dos arquivos xudiciais
10706
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas
- 3847 (09/PNC-000272)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación cos servizos relixiosos, nomeadamente os que prestan os
capeláns da Igrexa católica, na rede de hospitais públicos de Galicia
10708

- 3851 (09/PNC-000274)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co preceptivo informe de impacto de xénero que debe acompañar ao Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
10710
- 3885 (09/PNC-000275)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co anuncio de amortización de prazas na Consellería de
Traballo e Benestar, así como o mantemento do actual equipo de
10713
atención á dependencia radicado na cidade de Ferrol

- 4103 (09/PNP-000297)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun plan de rexeneración produtiva da ría do Burgo
10698

- 3956 (09/PNC-000276)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en
relación co proxecto de parque eólico promovido pola empresa multinacional Enel Green Power España. coa denominación Pedras
Negras, no espazo natural dos montes do Morrazo
10715

- 4128 (09/PNP-000298)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

- 3957 (09/PNC-000277)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Gallego Calvar, María Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en
relación co servizo de transporte marítimo na ría de Vigo
10718
- 3958 (09/PNC-000278)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para
a construción dun novo centro de saúde no concello de Moaña
10721

- 3959 (09/PNC-000279)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co Laboratorio de Sanidade e Saúde Pública da Coruña
10723

- 3975 (09/PNC-000281)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a posta en marcha, por parte da Consellería do Medio Rural
e do Mar, dos procesos electorais en todas as confrarías de Galicia
10725

- 3986 (09/PNC-000282)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co funcionamento, o cadro de persoal e o modelo de xestión do
Complexo Xuvenil As Mariñas, en Gandarío-Sada
10727
- 3989 (09/PNC-000283) (4209)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Ron Fernández, José Javier
Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa
10729
situación do pobo saharaui
- 3997 (09/PNC-000285)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 3 máis
Sobre a rectificación por parte do Goberno galego da súa política de
desmantelamento dos servizos públicos, así como a recuperación
do funcionamento, das funcións prestadas e do cadro de persoal do
Equipo de Valoración e Dependencia de Ferrol
10733
- 4002 (09/PNC-000286)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre o inicio por parte do Goberno galego do saneamento integral
da ría de Corcubión e Cee, co fin de cumprir os estándares europeos de calidade da auga para o baño e o marisqueo
10735
- 4003 (09/PNC-000287)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre a colaboración do Goberno galego co Concello da Estrada
para o financiamento da adquisición, restauración e posta en valor
da Torre e do Pazo de Guimarei
10738
- 4012 (09/PNC-000288)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 6 máis
Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia dun estudo para
a ampliación espacial do Plan sectorial de aparcamentos disuasorios aos núcleos do sistema urbano intermedio definidos nas directrices de ordenación do territorio
10740
- 4013 (09/PNC-000289)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 6 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin
de deixar sen efecto o proxecto de construción dun complexo
ambiental no sur de Galicia
10743
- 4014 (09/PNC-000290)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre a reposición por parte do Goberno galego dos servizos públicos desmantelados en Ferrol, co correspondente restablecemento
10746
dos empregos públicos
- 4041 (09/PNC-000291)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dos mecanismos
previstos para poñer en funcionamento a Lei 9/2011, do 9 de
novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de
Galicia
10748
- 4043 (09/PNC-000292)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co Complexo xuvenil Albergue de Gandarío, no concello de

sitario de Santiago de Compostela, subcontratado a través da
10762
empresa Clece S.A.

Bergondo

- 4130 (09/PNC-000299)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

10750

- 4045 (09/PNC-000293)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fernández Calviño, David
Sobre a entrega por parte do Goberno galego á Fiscalía Superior de
Galicia da documentación que posúa en relación coas persoas afectadas pola comercialización indebida de participacións preferentes e
obrigas subordinadas das entidades financeiras, co fin de que os
10752
responsables paguen polas súas prácticas

materia de prevención dos trastornos adictivos

- 4139 (09/PNC-000300)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coas tarefas de expurgo dos arquivos xudiciais

- 4056 (09/PNC-000294)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 4 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para
garantir a continuidade do normal funcionamento do Hotel Palacio
de Sober, como infraestrutura necesaria para o desenvolvemento
10754
turístico e económico da comarca da Ribeira Sacra
- 4059 (09/PNC-000295)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a actuación policial o día 18 de febreiro de 2013 nun caso de
desafiuzamento na cidade da Coruña

10768

1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno
- 4207 (09/CPP-000039)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, para informar sobre a posición da Xunta de Galicia respecto da Lei de reforma da Administración Local

10770

1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

10756

- 4067 (09/PNC-000296)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a concesión da Medalla ao Mérito da Protección Civil a unha
10758
dotación de bombeiros da cidade da Coruña
- 4071 (09/PNC-000297)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre o mantemento polo Goberno galego da totalidade das axudas
destinadas aos concellos para o financiamento do labor dos equipos
de prevención de drogodependencias

10764

10760

- 4090 (09/PNC-000298)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva e Ron Fernández, José Javier
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos dereitos laborais do persoal de limpeza do Hospital Univer-

- 4116 (09/CPC-000044)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. director xeral de Política Financeira e Tesouro, para informar
sobre a evolución da política de endebedamento da Xunta de Galicia
10702

- 4215 (09/CPC-000045)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administración
Pública e Xustiza, para que informe sobre a posición da Xunta de
Galcia respecto da Lei de reforma da Administración Local 10773
- 3918 (09/CC44-000001)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Díaz Pérez, Yolanda e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
De comparecencia, na Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos, dos representantes das Plataformas de afectadas/os pola
subscripción de participacións preferentes e obrigacións subordinadas

10774
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1.4.3. Interpelacións
- 3952 (09/INT-000172)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención das
drogodependencias
10775
- 4085 (09/INT-000173)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Martínez García, María Consuelo
Sobre os avais para a construción por Barreras do flotel encargado por
Pemex, e que medidas está a adoptar a Xunta de Galicia para dinamizar o mercado das reparacións navais para os estaleiros da ría de Vigo
10778

- 4105 (09/INT-000175)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 3 máis
Sobre as garantías esixidas pola Xunta de Galicia, en materia de
mantemento do emprego, para a concesión de axudas públicas á
empresa Celtic Estores, instalada no polígono industrial da Fieira,
no concello de Moraña, así como os mecanismos de control do
Goberno galego ao respecto
10780
- 4131 (09/INT-000176)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre a política seguida e as medidas previstas polo Goberno
galego en materia de prevención dos trastornos adictivos 10782
- 4145 (09/INT-000177)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 4 máis
Sobre a situación de desenvolvemento económico e do emprego na
comarca da Ribeira Sacra, nomeadamente a que atravesa o Hotel
10786
Palacio de Sober
1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
- 3845 (09/POP-000333)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen
Sobre as situacións que están a padecer en Galicia as mulleres vítimas de violencia de xénero, en especial ao quebrantar os seus maltratadores as ordes de afastamento
10789

- 3872 (09/POP-000335)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectificación da
súa decisión de desmantelar o equipo de atención á dependencia
radicado na cidade de Ferrol
10791
- 3927 (09/POP-000337)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego para garantir o normal funcionamento do Complexo Xuvenil das Mariñas en Gandarío-Sada
10793

- 3951 (09/POP-000341)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 4 máis
Sobre a investigación que está a levar a cabo a Fiscalía de Pontevedra
respecto dos procedementos de contratación do Concello do Porriño
10794

- 3954 (09/POP-000342)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre o modelo que propugna a Xunta de Galicia para a prevención
da drogodependencia
10796
- 3962 (09/POP-000343)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego das funcións que está a levar
a cabo o Laboratorio de Sanidade e Saúde Pública da Coruña
10798

- 3973 (09/POP-000344)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectificación do
anuncio dun expediente de regulación de emprego na Consellería
de Traballo e Benestar e o mantemento do cadro de persoal do
10800
Complexo Xuvenil As Mariñas, en Gandarío-Sada
- 3982 (09/POP-000345)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a data prevista pola Consellería do Medio Rural e do Mar para
a convocatoria de eleccións co fin de renovar os órganos de dirección das confrarías galegas
10802
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- 3996 (09/POP-000346)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co desmantelamento do Equipo de Valoración e Dependencia de Ferrol
10805
- 4006 (09/POP-000347)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio do saneamento integral da ría de Corcubión e Cee
10807
- 4018 (09/POP-000348)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación
das determinacións recollidas no Plan galego de xestión de residuos
urbanos 2010-2020 referidas á construción dun novo complexo
ambiental no sur de Galicia
10809
- 4027 (09/POP-000350)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre os plans do Goberno galego para o Complexo público xuvenil
Albergue de Gandarío, situado no concello de Bergondo
10811
- 4028 (09/POP-000351)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre o diferente trato informativo que se dá, na Televisión de Galicia, ás noticias relativas a persoas imputadas segundo o partido
político ao que pertenzan
10813

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre o tratamento informativo dado pola TVG o día 31 de xaneiro de
2013, no Telexornal Mediodía, ás noticias referidas ao caso Bárcenas
10819

- 4037 (09/POP-000355)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre o tratamento informativo dado o día 31 de xaneiro de 2013,
na sección Revista de Prensa, do programa informativo da TVG Bos
Días, ás noticias referidas ao caso Bárcenas
10821
- 4055 (09/POP-000356)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 4 máis
Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para garantir a continuidade do normal funcionamento do Hotel Palacio de
Sober, na comarca da Ribeira Sacra
10823
- 4060 (09/POP-000357)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a actuación policial o día 18 de febreiro de 2013 nun caso de
desafiuzamento na cidade da Coruña
10825
- 4070 (09/POP-000358)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre as consecuencias producidas, en materia de saúde pública e
exclusión social, pola eliminación das axudas destinadas aos concellos e organizacións non gobernamentais para o financiamento
dos equipos e programas de prevención de drogodependencias
10827

- 4031 (09/POP-000352)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre a información emitida pola TVG o día 5 de febreiro de 2013,
no Telexornal Mediodía, en relación co caso Bárcenas
10815
- 4033 (09/POP-000353)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre a política informativa seguida pola CRTVG, para cubrir a información referida ao caso Bárcenas, o día 1 de febreiro de 2013
10817

- 4035 (09/POP-000354)

- 4095 (09/POP-000359)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Martínez García, María Consuelo
Sobre as medidas previstas pola a Xunta de Galicia en relación cos
datos do Instituto Nacional de Estatística referidos ao número de
empresas que pecharon en Galicia, singularmente na provincia de
Pontevedra, durante o ano 2012
10829
- 4096 (09/POP-000360)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Martínez García, María Consuelo
Sobre as medidas previstas pola a Xunta de Galicia para garantir a
saúde publica e o acceso de toda a cidadanía galega ás vacinas e
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aos tratamentos necesarios para combater o aumento da incidencia
do brote de papeiras detectado na comarca de Vigo
10830
- 4106 (09/POP-000362)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 3 máis
Sobre as garantías esixidas pola Xunta de Galicia, en materia de
mantemento do emprego, para a concesión de axudas públicas á
empresa Celtic Estores, instalada no polígono industrial da Fieira,
no concello de Moraña
10832

- 4148 (09/POP-000364)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre a data prevista para o inicio das obras de mellora da seguridade viaria e do firme da estrada PO-204, entre Vila de Cruces e
Bandeira
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1. Procedementos parlamentarios
1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 26 de febreiro
de 2013, adoptou os seguintes acordos:
- 4208 (09/PNP-000308)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 15 máis
Sobre as actuacións que debe levar a a cabo po Goberno
galego co fin de recoñecer o papel das mulleres que ocupan
un lugar relevante na historia de Galicia, así como difundir
as súas contribucións nos diferentes ámbitos
Admisión a trámite e publicación
- 3848 (09/PNP-000273)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación cos servizos relixiosos, nomeadamente os que
prestan os capeláns da Igrexa católica, na rede de hospitais
públicos de Galicia
- 3883 (09/PNP-000274)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co anuncio de amortización de prazas na Consellería de Traballo e Benestar, así como o mantemento do
actual equipo de atención á dependencia radicado na cidade
de Ferrol
- 3955 (09/PNP-000275)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co proxecto de parque eólico promovido pola
empresa multinacional Enel Green Power España, coa denominación Pedras Negras, no espazo natural dos montes do
Morrazo
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- 3960 (09/PNP-000276)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co Laboratorio
de Sanidade e Saúde Pública da Coruña
- 3976 (09/PNP-000278)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a posta en marcha, por parte da Consellería do Medio
Rural e do Mar, dos procesos electorais en todas as confrarías de Galicia
- 3985 (09/PNP-000279)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
en relación co funcionamento, o cadro de persoal e o modelo
de xestión do Complexo Xuvenil As Mariñas, en GandaríoSada
- 3994 (09/PNP-000282)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co preceptivo informe de impacto de xénero que
debe acompañar o proxecto de Lei de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia
- 3998 (09/PNP-000283)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 3 máis
Sobre a rectificación por parte do Goberno galego da súa
política de desmantelamento dos servizos públicos, así como
a recuperación do funcionamento, das funcións prestadas e
do cadro de persoal do Equipo de Valoración e Dependencia
de Ferrol
- 4009 (09/PNP-000284)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre o inicio por parte do Goberno galego do saneamento
integral da ría de Corcubión e Cee, co fin de cumprir os
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estándares europeos de calidade da auga para o baño e o
marisqueo
- 4010 (09/PNP-000285)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre a colaboración do Goberno galego co Concello da
Estrada para o financiamento da adquisición, restauración e
posta en valor da Torre e do Pazo de Guimarei
- 4011 (09/PNP-000286)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre a reposición por parte do Goberno galego dos servizos
públicos desmantelados en Ferrol, co correspondente restablecemento dos empregos públicos
- 4015 (09/PNP-000287)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 6 máis
Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia dun
estudo para a ampliación espacial do Plan sectorial de
aparcamentos disuasorios aos núcleos do sistema urbano
intermedio definidos nas directrices de ordenación do
territorio
- 4016 (09/PNP-000288)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 6 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
co fin de deixar sen efecto o proxecto de construción dun
complexo ambiental no sur de Galicia
- 4040 (09/PNP-000289)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dos mecanismos previstos para poñer en funcionamento a Lei 9/2011, do
9 de novembro, dos medios públicos de comunicación
audiovisual de Galicia
- 4046 (09/PNP-000290)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fernández Calviño, David
Sobre a entrega por parte do Goberno galego á Fiscalía
Superior de Galicia da documentación que posúa en relación
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coas persoas afectadas pola comercialización indebida de
participacións preferentes e obrigas subordinadas das entidades financeiras, co fin de que os responsables paguen
polas súas prácticas
- 4048 (09/PNP-000291)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co convenio asinado coa empresa Coremain,
S.L. para o desenvolvemento en Galicia dun proxecto experimental de Formación Profesional Dual
- 4057 (09/PNP-000292)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 4 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
para garantir a continuidade
do normal funcionamento do Hotel Palacio de Sober, como
infraestrutura necesaria para o desenvolvemento turístico e
económico da comarca da Ribeira Sacra
- 4058 (09/PNP-000293)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a actuación policial o día 18 de febreiro de 2013 nun
caso de desafiuzamento na cidade da Coruña
- 4064 (09/PNP-000294) (4209)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Ron Fernández, José Javier
Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación
coa situación do pobo saharaui
Con corrección de erros no doc. núm. 4209
- 4068 (09/PNP-000295)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a concesion da Medalla ao Mérito da Protección Civil
a unha dotación de bombeiros da cidade da Coruña
- 4072 (09/PNP-000296)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
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Sobre o mantemento polo Goberno galego da totalidade
das axudas destinadas aos concellos para o financiamento
do labor dos equipos de prevención de drogodependencias
- 4103 (09/PNP-000297)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun plan de
rexeneración produtiva da ría do Burgo
- 4128 (09/PNP-000298)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en materia de prevención dos trastornos adictivos
- 4138 (09/PNP-000299)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas tarefas de expurgo dos arquivos xudiciais
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas
Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 3847 (09/PNC-000272)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación cos servizos relixiosos, nomeadamente os que
prestan os capeláns da Igrexa católica, na rede de hospitais
públicos de Galicia
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 3851 (09/PNC-000274)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co preceptivo informe de impacto de xénero que
debe acompañar ao Proxecto de lei de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 3885 (09/PNC-000275)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co anuncio de amortización de prazas na Consellería de Traballo e Benestar, así como o mantemento do
actual equipo de atención á dependencia radicado na cidade
de Ferrol
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 3956 (09/PNC-000276)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co proxecto de parque eólico promovido pola
empresa multinacional Enel Green Power España. coa denominación Pedras Negras, no espazo natural dos montes do
Morrazo
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos
- 3957 (09/PNC-000277)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co servizo de transporte marítimo na ría de
Vigo
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos
- 3958 (09/PNC-000278)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a construción dun novo centro de saúde no concello
de Moaña
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 3959 (09/PNC-000279)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co Laboratorio de Sanidade e Saúde Pública da
Coruña
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 3975 (09/PNC-000281)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a posta en marcha, por parte da Consellería do Medio
Rural e do Mar, dos procesos electorais en todas as confrarías de Galicia
Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
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- 4003 (09/PNC-000287)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre a colaboración do Goberno galego co Concello da
Estrada para o financiamento da adquisición, restauración e
posta en valor da Torre e do Pazo de Guimarei
Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 3986 (09/PNC-000282)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
en relación co funcionamento, o cadro de persoal e o modelo
de xestión do Complexo Xuvenil As Mariñas, en GandaríoSada
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 4012 (09/PNC-000288)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 6 máis
Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia dun
estudo para a ampliación espacial do Plan sectorial de aparcamentos disuasorios aos núcleos do sistema urbano intermedio definidos nas directrices de ordenación do territorio
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 3989 (09/PNC-000283) (4209)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Ron Fernández, José Javier
Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación
coa situación do pobo saharaui
Con corrección de erros no doc. núm. 4209
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 4013 (09/PNC-000289)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 6 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
co fin de deixar sen efecto o proxecto de construción dun
complexo ambiental no sur de Galicia
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 3997 (09/PNC-000285)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 3 máis
Sobre a rectificación por parte do Goberno galego da súa
política de desmantelamento dos servizos públicos, así como
a recuperación do funcionamento, das funcións prestadas e
do cadro de persoal do Equipo de Valoración e Dependencia
de Ferrol

- 4014 (09/PNC-000290)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre a reposición por parte do Goberno galego dos servizos
públicos desmantelados en Ferrol, co correspondente restablecemento dos empregos públicos
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 4002 (09/PNC-000286)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre o inicio por parte do Goberno galego do saneamento
integral da ría de Corcubión e Cee, co fin de cumprir os
estándares europeos de calidade da auga para o baño e o
marisqueo
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 4041 (09/PNC-000291)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dos mecanismos previstos para poñer en funcionamento a Lei 9/2011, do
9 de novembro, dos medios públicos de comunicación
audiovisual de Galicia
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 4043 (09/PNC-000292)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co Complexo xuvenil Albergue de Gandarío, no
concello de Bergondo
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 4045 (09/PNC-000293)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fernández Calviño, David
Sobre a entrega por parte do Goberno galego á Fiscalía
Superior de Galicia da documentación que posúa en relación
coas persoas afectadas pola comercialización indebida de
participacións preferentes e obrigas subordinadas das entidades financeiras, co fin de que os responsables paguen
polas súas prácticas
Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 4056 (09/PNC-000294)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 4 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
para garantir a continuidade do normal funcionamento do
Hotel Palacio de Sober, como infraestrutura necesaria para o
desenvolvemento turístico e económico da comarca da
Ribeira Sacra
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 4059 (09/PNC-000295)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a actuación policial o día 18 de febreiro de 2013 nun
caso de desafiuzamento na cidade da Coruña
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 4067 (09/PNC-000296)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a concesión da Medalla ao Mérito da Protección Civil
a unha dotación de bombeiros da cidade da Coruña
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 4071 (09/PNC-000297)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
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Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre o mantemento polo Goberno galego da totalidade das
axudas destinadas aos concellos para o financiamento do
labor dos equipos de prevención de drogodependencias
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 4090 (09/PNC-000298)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva e Ron Fernández, José Javier
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación cos dereitos laborais do persoal de limpeza do
Hospital Universitario de Santiago de Compostela, subcontratado a través da empresa Clece S.A.
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 4130 (09/PNC-000299)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en materia de prevención dos trastornos adictivos
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 4139 (09/PNC-000300)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas tarefas de expurgo dos arquivos xudiciais
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno
- 4207 (09/CPP-000039)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para informar sobre a posición
da Xunta de Galicia respecto da Lei de reforma da Administración Local
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión
Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación
- 4116 (09/CPC-000044)
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Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. director xeral de Política Financeira e Tesouro, para
informar sobre a evolución da política de endebedamento da
Xunta de Galicia
Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 4215 (09/CPC-000045)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administración Pública e Xustiza, para que informe sobre a posición
da Xunta de Galcia respecto da Lei de reforma da Administración Local
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 3918 (09/CC44-000001)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Díaz Pérez, Yolanda e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
De comparecencia, na Comisión 3.ª, Economía, Facenda e
Orzamentos, dos representantes das Plataformas de afectadas/os pola subscripción de participacións preferentes e
obrigacións subordinadas
Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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Sobre as garantías esixidas pola Xunta de Galicia, en
materia de mantemento do emprego, para a concesión de
axudas públicas á empresa Celtic Estores, instalada no
polígono industrial da Fieira, no concello de Moraña, así
como os mecanismos de control do Goberno galego ao
respecto
- 4131 (09/INT-000176)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre a política seguida e as medidas previstas polo
Goberno galego en materia de prevención dos trastornos
adictivos
- 4145 (09/INT-000177)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 4 máis
Sobre a situación de desenvolvemento económico e do
emprego na comarca da Ribeira Sacra, nomeadamente a que
atravesa o Hotel Palacio de Sober
1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
Admisión a trámite

1.4.3. Interpelacións
Admisión a trámite e publicación
- 3952 (09/INT-000172)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención das drogodependencias
- 4085 (09/INT-000173)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Martínez García, María Consuelo
Sobre os avais para a construción por Barreras do flotel
encargado por Pemex, e que medidas está a adoptar a Xunta
de Galicia para dinamizar o mercado das reparacións navais
para os estaleiros da ría de Vigo
- 4105 (09/INT-000175)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 3 máis

- 3845 (09/POP-000333)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen
Sobre as situacións que están a padecer en Galicia as mulleres vítimas de violencia de xénero, en especial ao quebrantar os seus maltratadores as ordes de afastamento
- 3872 (09/POP-000335)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectificación da súa decisión de desmantelar o equipo de atención
á dependencia radicado na cidade de Ferrol
- 3927 (09/POP-000337)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego para garantir o normal funcionamento do Complexo Xuvenil das Mariñas en
Gandarío-Sada
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- 3951 (09/POP-000341)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 4 máis
Sobre a investigación que está a levar a cabo a Fiscalía de
Pontevedra respecto dos procedementos de contratación do
Concello do Porriño
- 3954 (09/POP-000342)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre o modelo que propugna a Xunta de Galicia para a prevención da drogodependencia
- 3962 (09/POP-000343)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego das funcións que está
a levar a cabo o Laboratorio de Sanidade e Saúde Pública da
Coruña
- 3973 (09/POP-000344)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectificación do anuncio dun expediente de regulación de emprego
na Consellería de Traballo e Benestar e o mantemento do
cadro de persoal do Complexo Xuvenil As Mariñas, en Gandarío-Sada
- 3982 (09/POP-000345)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a data prevista pola Consellería do Medio Rural e do
Mar para a convocatoria de eleccións co fin de renovar os

órganos de dirección das confrarías galegas

- 3996 (09/POP-000346)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co desmantelamento do Equipo de Valoración e Dependencia de
Ferrol
- 4006 (09/POP-000347)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio do
saneamento integral da ría de Corcubión e Cee
- 4018 (09/POP-000348)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación das determinacións recollidas no Plan galego de xestión de residuos urbanos 2010-2020 referidas á construción
dun novo complexo ambiental no sur de Galicia
- 4027 (09/POP-000350)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre os plans do Goberno galego para o Complexo público
xuvenil Albergue de Gandarío, situado no concello de Bergondo
- 4028 (09/POP-000351)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre o diferente trato informativo que se dá, na Televisión
de Galicia, ás noticias relativas a persoas imputadas segundo
o partido político ao que pertenzan
- 4031 (09/POP-000352)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre a información emitida pola TVG o día 5 de febreiro de
2013, no Telexornal Mediodía, en relación co caso Bárcenas
- 4033 (09/POP-000353)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre a política informativa seguida pola CRTVG, para
cubrir a información referida ao caso Bárcenas, o día 1 de
febreiro de 2013
- 4035 (09/POP-000354)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre o tratamento informativo dado pola TVG o día 31 de
xaneiro de 2013, no Telexornal Mediodía, ás noticias referidas ao caso Bárcenas
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- 4037 (09/POP-000355)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre o tratamento informativo dado o día 31 de xaneiro de
2013, na sección Revista de Prensa, do programa informativo
da TVG Bos Días, ás noticias referidas ao caso Bárcenas
- 4055 (09/POP-000356)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 4 máis
Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para
garantir a continuidade donormal funcionamento do Hotel
Palacio de Sober, na comarca da Ribeira Sacra
- 4060 (09/POP-000357)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a actuación policial o día 18 de febreiro de 2013 nun
caso de desafiuzamento na cidade da Coruña
- 4070 (09/POP-000358)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre as consecuencias producidas, en materia de saúde
pública e exclusión social, pola eliminación das axudas destinadas aos concellos e organizacións non gobernamentais
para o financiamento dos equipos e programas de prevención de drogodependencias
- 4095 (09/POP-000359)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Martínez García, María Consuelo
Sobre as medidas previstas pola a Xunta de Galicia en relación cos datos do Instituto Nacional de Estatística referidos
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ao número de empresas que pecharon en Galicia, singularmente na provincia de Pontevedra, durante o ano 2012
- 4096 (09/POP-000360)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Martínez García, María Consuelo
Sobre as medidas previstas pola a Xunta de Galicia para
garantir a saúde publica e o acceso de toda a cidadanía
galega ás vacinas e aos tratamentos necesarios para combater o aumento da incidencia do brote de papeiras detectado
na comarca de Vigo

- 4106 (09/POP-000362)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 3 máis
Sobre as garantías esixidas pola Xunta de Galicia, en materia de mantemento do emprego, para a concesión de axudas
públicas á empresa Celtic Estores, instalada no polígono
industrial da Fieira, no concello de Moraña
- 4148 (09/POP-000364)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 máis
Sobre a data prevista para o inicio das obras de mellora da
seguridade viaria e do firme da estrada PO-204, entre Vila de
Cruces e Bandeira
Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2013
Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1.º
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz, Pedro Puy Fraga e a iniciativa dos deputados Julia
Rodríguez Barreira, Miguel Ángel Santalices Vieira, Marta
Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Javier Dorado
Soto, Aurelio Alfonso Núñez Centeno, Jaime Íñiguez Martínez e
Miguel Ángel Tellado Filgueira, ao abeiro do artigo 98, 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara presenta a seguinte
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno polo trámite de
urxencia.

Xustificación da urxencia.
A urxencia ven motivada polo interese de que o Parlamento de
Galicia se posicione canto antes sobre este asunto.

Exposición de motivos
A visibilización e posta en valor da participación e produción das
mulleres como pezas fundamentais na configuración e
desenvolvemento da sociedade galega contemporánea constitúe
unha débeda histórica que os poderes públicos deben atender.
Con ese obxectivo, nos últimos tempos fíxose un importante labor
institucional dirixido á divulgación de novas investigacións que
cuestionan o saber histórico tradicional e que están a encher o
baleiro existente respecto da realidade das mulleres galegas nos
diferentes períodos, achegando nova luz respecto das dinámicas
sociais dende o punto de vista das relacións entre homes e
mulleres.
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Cómpre agora dar continuidade a este traballo e, empregando estes
métodos de análise, dar a coñecer, e noutros casos redescubrir,
mulleres galegas que, desafiando valores e normas imperantes,
foron quen de falar con voz propia.
Recoñecer os valores e achegas destas mulleres á innovación
cultural e intelectual e situalas nos contextos que lles tocou vivir é
esencial para descubrir aspectos esquecidos e axudarnos a unha
comprensión máis profunda do que significaron. Tamén é de gran
valor para dotar ás xeracións actuais de referentes femininos que
ofrezan usos e valores onde teña cabida a igualdade entre mulleres
e homes e que sexan de utilidade na construción de proxectos vitais
libres de condicionantes de xénero.
Realizar unha aproximación de conxunto, que contemple a variable
xénero, a figuras relevantes da nosa historia como Emilia Pardo
Bazán, Concepción Arenal, Rosalía de Castro e outras moitas
mulleres galegas que despregaron a súa actividade en ámbitos
diversos e achegalas ao público xeral, contribuirá sen dúbida
ningunha a construír e divulgar a memoria histórica feminina de
Galicia e ao desenvolvemento dunha sociedade máis integradora,
equitativa e democrática.
Coa finalidade de recoñecer o papel das mulleres e contribuír a
normalizar a súa presenza nos diferentes ámbitos o Grupo
Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de lei
en Pleno.
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver un
programa de actuacións que:
 Sitúen as mulleres relevantes do noso país no proceso
histórico xeral analizando os condicionantes que tiveron pola
súa condición de mulleres.
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 Lles recoñezan o seu papel no desenvolvemento político,
social, artístico e cultural, superando visións puramente
anecdóticas e/ou secundarias.
 As presenten á sociedade galega como referentes, difundindo
e divulgando as súas contribucións.”

Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 25/02/2013 10:49:02
María Julia Rodríguez Barreira na data 25/02/2013 10:49:15
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 25/02/2013 10:49:51
Marta Rodríguez Arias na data 25/02/2013 10:50:40
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 25/02/2013 10:50:46
Javier Dorado Soto na data 25/02/2013 10:57:35
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 25/02/2013 10:57:48
Jaime Iñíguez Martínez na data 25/02/2013 10:58:01
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 25/02/2013 10:58:07
Jaime Castiñeira Broz na data 25/02/2013 10:58:18
Antonio Mouriño Villar na data 25/02/2013 10:58:28
María Dolores Faraldo Botana na data 25/02/2013 10:58:34
María Isabel García Pacín na data 25/02/2013 10:58:41
Jesús Miguel Prado Patiño na data 25/02/2013 10:58:48
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 25/02/2013 10:58:52
Moisés Blanco Paradelo na data 25/02/2013 10:58:58
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a
iniciativa da súa deputada Eva Solla Fernández ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno, relativa aos capeláns do Servizo Galego de Saúde.

A Constitución Española garante a aconfesionalidade relixiosa do Estado así coma a
liberdade ideolóxica e de culto. O Estatuto de Galicia establécese conforme a
Constitución. Polo tanto, independientemente dos acordos que poida establecer o
Estado ou a Comunidade coa Igrexa Católica, non cabe ningún trato de favor cara
ela ou calquer outro tipo de relixión ou crenza.

Na atención especializada do Sevizo Galego de Saúde, realizan labor relixiosa
decenas de capeláns que cobran directamente do erario público, gozando ademáis a
Relixións Católica de outros privilexios nos nosos hospitais públicos, tales coma
contar con capelas propias, cando, sendo un centro público debería primar a
aconfesionalidade.

Por todo isto, presentamos a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en
Pleno:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta e á Consellería de Sanidade a rematar cos
privilexios da confesionalidade católica nos nosos Hospitais Públicos e para iso:

1.- Os capeláns deixarán de ser persoal do Servizo Galego de Saúde e deixarán, xa
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que logo, de percibir un salario público.

2.-Eliminaranse os privilexios de calquer tipo para calquera relixión na Sanidade
Pública.

3.-Garantirase a liberdade de culto no Servizo Galego de Saúde e para iso, as
chamadas “capelas” dos Hospitais, pasarán a servir para calqueira tipo de relixión ou
crenza non relixiosa que as precise para dar servizo aos doentes.

Compostela, 18 de febreiro de 2013.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. da AGE
Xosé M. Beiras Torrado
Portavoz do G.P. da AGE.
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Asinado dixitalmente por:
Xosé Manuel Beiras Torrado na data 18/02/2013 12:39:31
Eva Solla Fernández na data 18/02/2013 12:39:37
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa da súa
deputada, Yolanda Díaz Pérez, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de Lei, para o seu
debate no Pleno, relativa ao ERE encuberto da consellaría de Benestar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda rexeita de plano a amortización de
prazas da RPT da Consellaría de Traballo e Benestar, que se constitúe nun dos primeiros ERE,s
que se practican nesa deturpada administración pública galega a causa do furor neoliberal do
PP. Ataque aos servizos e emprego público da comunidade que volve deixar en evidencia as
mentiras electorais de Feijóo, que se comprometera a non destruír máis emprego público.
En concreto na cidade de Ferrol esta retallada destrúe 8 postos de traballo , desmantelando un
equipo de valoración das situacións de dependencia. A consellaría minte alegando razóns de
centralización porque o certo é que non se crean os correlativos postos de traballo nos
servizos de dependencia de A Coruña. Se elimina un equipo de persoal público que realizaba as
avaliacións outrosí doutra praza nun centro sociocomunitario.
Este Grupo Parlamentar se pregunta con preocupación que novas consecuencias negativas vai
ter a redución de traballadores e traballadoras nun servizo que acubilla xa un retraso mortal
a causa das antipolíticas que o PP practica nos servizos públicos en particular en amteria de
dependencia; antipolíticas que lastiman fondamente ás persoas que se atopan nas situacións
sociais máis vulnerables.

Por todo isto, preséntase a seguinte

PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate no Pleno

-

O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta de Galicia a manter a totalidade das
prazas da RPT da Consellaría cuxa amortización se anuncia.

-

O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta a manter o actual equipo de atención
á dependencia radicado na cidade de Ferrol.
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Compostela, 18 de febreiro de 2013.

Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do GP de AGE

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 18/02/2013 13:16:01
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Carmen Gallego Calvar, José Luis Méndez
Romeu, Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio
Sánchez Bugallo, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O proxecto de parque eólico promovido por Enel Green Power España coa
denominación de Pedras Negras nos Montes de O Morrazo, está xerando unha
grande contestación social e política nesta comarca e concellos limítrofes, como é o
caso de Vilaboa.
Os montes de O Morrazo afectados por este proxecto están inscritos nos espazos
naturais de Galicia e declarados cómo chan rústico de especial protección de espazos
naturais nas normas subsidiarias de carácter provincial.
Segundo o proxecto os 14 aeroxeneradores estarán situados en puntos de entre 450 e
600 m de altitude sobre o nivel do mar, cun forte impacto paisaxístico. Cada
aeroxenerador ten unha altura de 175 metros (119 de fuste e 112 de diámetro de
rotor).
Ademais do impacto paisaxístico e ambiental polas características do entorno, tamén
é de destacar o impacto sobre o patrimonio arqueolóxico e sobre o aproveitamento
dos mananciais de auga para os veciños e veciñas, sobre todo nos concellos de
Vilaboa e Moaña.
A fauna e flora, o curso dos ríos e os seus afluentes, as brañas, as mámoas, etc.
sufrirían, de levarse a cabo o proxecto, graves impactos provocados pola apertura e
ampliación de pistas para transporte de pezas, cimentación, explanada e plataforma
de montaxe de cada aeroxenerador, gabias para cableado e comunicacións, etc. é
dicir, sufrirán tanto na fase de construción e instalación como na fase de
funcionamento do parque eólico.
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Partido dos
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A protección do territorio e dos valores ambientais ten que ser unha política
transversal na Xunta de Galicia, poñendo por encima dos intereses sectoriais a
protección do medio ambiente. Para iso existen disposicións normativas tanto
comunitarias, como estatais e mesmo autonómicas que non poden ser bordeadas. A
aposta pola repotenciación dos parques existentes, a optimización da enerxía
producida e a I+D+i en materia de almacenamento da enerxía eólica poden ser máis
eficaces en termos enerxéticos que iniciar un novo proxecto de incerto percorrido e
cun grande impacto ambiental e social na zona territorial para a que se proxecta,
unha das áreas máis dinámicas do noso territorio e que máis vencellada está a
actividades de espallamento e lecer como o turismo, mesmo de natureza.
Polo exposto, e ante a grave alarma social provocada por este proxecto, o Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1) Retirar do Plan Sectorial Eólico de Galicia a área de reserva eólica do
Morrazo.
2) Declarar a incompatibilidade e inviabilidade do proxecto de parque eólico de
Pedras Negras coa preservación
dos valores naturais, paisaxísticos,
xeolóxicos, arqueolóxicos, etnográficos, sociais e económicos do espazo
natural dos Montes do Morrazo.
3) Rexeitar a declaración de utilidade pública do proxecto, dado o manifesto
interese privado do mesmo, o que debe conlevar tamén a retirada da urxente
ocupación e, no seu caso, expropiación forzosa dos terreos afectados tanto
privados como públicos e comunais.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: Carmen Gallego Calvar
José Luis Méndez Romeu
Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
José Antonio Sánchez Bugallo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Alvarez
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Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Carmen Gallego Calvar na data 19/02/2013 11:19:45
Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Luís Méndez Romeu na data 19/02/2013 11:19:52
Patricia Vilán Lorenzo na data 19/02/2013 11:19:58
Raúl Fernández Fernández na data 19/02/2013 11:20:04
José Antonio Sánchez Bugallo na data 19/02/2013 11:20:12
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 11:20:20
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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O Grupo Parlamentario Socialista, por iniciativa das súas
deputadas, Beatriz Sestayo Doce e María Carmen Acuña do
Campo, e do seu deputado, José Luis Méndez Romeu, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Pleno.
O desmantelamento dos servizos públicos vén sendo unha
constante na folla de ruta da Dereita do conxunto do Estado e,
sinaladamente, do Goberno de Núñez Feijoo.
Ao longo dos anos de Goberno dende a súa primeira toma de
posesión poden enumerarse toda unha serie de servizos públicos que
eran prestados con anterioridade pola Administración autonómica,
como piar garante da igualdade de oportunidades e do Estado de
benestar, e que o Goberno do PP ten pasado a mans privadas ou,
simplemente, teñen deixado de prestarse.
Isto vén acontecendo co Laboratorio de Saúde Pública da
cidade da Coruña con ámbito de actuación en toda a provincia. O
devandito laboratorio viña prestando servizos esenciais para a
preservación da saúde que o Goberno Feijoo, nunha concepción do
dereito á saúde do que vai facendo gala nos progresivos ataques á
sanidade pública, leva dous anos desmantelando.
Servizos como a análise das augas de consumo humano, dos
caterings dos comedores escolares, de piscinas de uso colectivo ou o
control de Industrias Lácteas teñen deixado de prestarse ou van
desaparecer polo recorte progresivo dos medios cos que contaba o
Laboratorio de Sanidade da Coruña ata o punto de que o Goberno
autonómico acaba de anunciar o seu inconcibible peche.
Neste laboratorio prestan estes vitais servizos públicos un
persoal altamente cualificado, ata o punto que esa cualificación
ademais das técnicas de traballo dos mesmos, foron premiadas con
numerosas acreditacións expedidas pola Escola Nacional de
Acreditacións que se perderán de pecharse ese laboratorio.
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En virtude do exposto o Grupo Parlamentario Socialista
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta ao Goberno da Xunta de Galicia a
rectificar a súa decisión de pechar o laboratorio de Sanidade e Saúde
pública da Coruña dependente da Consellería de Sanidade, garantindo
a permanencia de todo o persoal, e dotándoo de medios para a debida
prestación dos servizos de saúde pública que viña prestando ata hai
dous anos.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asinado dixitalmente por:
Beatriz Sestayo Doce na data 19/02/2013 11:49:32
José Luís Méndez Romeu na data 19/02/2013 11:49:46
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 11:49:56
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 11:50:08
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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.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa
da súa deputada Montserrat Prado Cores e do seu deputado Francisco Xesús
Jorquera Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á
necesidade da convocatoria inmediata de eleccións nas confrarías de Galiza.

A lexislación vixente en materia de eleccións nas confrarías galegas establece
que é a Consellaría competente en materia de pesca a que debe convocar
eleccións para todas as confrarías e as súas federacións. Ten polo tanto a
Consellaría do Medio Rural e do Mar a capacidade para convocar e unificar os
procesos electorais nas confrarías galegas.
Unha grande parte dos órganos de goberno das confrarías teñen moi amplamente
superado, incluso por anos, os mandatos legais establecidos.
Esta, máis que demora, parálise na celebración dos procesos electorais está a
provocar por un lado,unha situación democraticamente intolerábel coa
conculcación dos dereitos d@s asociad@s á participación e á configuración
democrática dos órganos de goberno das confrarías nos prazos legais
establecidos, e por outro está a provocar situacións de conflitividade, en algúns
casos latente e noutros xa explicitados, conflitos graves e enfrontamentos que
están a deteriorar a normal convivencia entre @s soci@s dos pósitos.
Esta situación ten dado lugar ademais, ou derivado, das situacións de
conflitividade xa mencionadas á presentación de contencioso-administrativos
contra a Consellaría do Mar por non ter convocado eleccións, á actuación da
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Fiscalía instando á Consellaría á celebración dos procesos electorais e o que é
máis grave está a permitir un moi alto nivel de discrecionalidade na actuación da
propia Consellaría.

Estas son as razóns que levan ao BNG a presentar a seguinte Proposición non de
lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento Galego insta á Consellaría do Medio Rural e do Mar a:

Posta en marcha de xeito inmediato, sen máis demora, dos procesos electorais en
todas as confrarías de Galiza.

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2013

Asdo.:Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG
Francisco Xesús Jorquera Caselas
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
María Montserrat Prado Cores na data 19/02/2013 13:16:19
Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 19/02/2013 13:16:31
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa da súa
deputada, Yolanda Díaz Pérez, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de Lei, para o seu
debate no Pleno, sobre o desmantelamento do centro xuvenil As Mariñas.
O centro xuvenil de As Mariñas é un dos equipamentos que restan desarbolados diante do
anuncio da consellaría de traballo e benestar de amortizar 251 postos de traballo de persoal
laboral indefinido. No centro en cuestión se destruirían 11 postos de traballo o que suporía na
práctica a súa privatización. Outra máis nese centro destrutor de emprego público e triturador
de servizos en que se converteu a consellaría de traballo e benestar.
O anuncio da consellaría concitou un rexeitamento unánime de plantilla, veciñanza e concello
de Bergondo. Así fai as cousas este goberno: contra todas e todos e para beneficio dalgúns
amigos do poder.
Este centro que se atopa en Gandarío vería a desaparción dos servizos de comedor e limpeza.
Canta incongruencia e improvisación non semella haber en desmontar un equipo de traballo
nun centro que ten conveniado co ministerio de agricultura un investimento de 300.000 euros.
O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda considera necesario manter en
funcionamento como ate de agora o complexo xuvenil de As Mariñas.

Por todo isto, preséntase a seguinte
PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate no Pleno:

O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta a manter aberto o centro xuvenil de As
Mariñas coa plantilla actual e no réxime de xestión pública directa.
Compostela, 19 de febreiro de 2013.
Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do GP de AGE
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Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 19/02/2013 13:30:56
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Carmen Acuña do Campo, Beatriz
Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar, a
través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Ante a presentación dos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2013
na Cámara galega púxose en evidencia unha vez máis a falta absoluta de
compromiso do PP coa igualdade de xénero.
Falta de compromiso tanto no fondo coma na forma.
No fondo o comprobar como un ano máis o Goberno de Feijóo recorta os
orzamentos destinados a igualdade. No ano 2009 destinábase á igualdade
en Galicia máis de 60 millóns de euros e agora no 2013 tan só 12 millóns.
Ademais entre o 2012 e o 2013 rebaixouse aínda un 4 % máis. Pero o que
evidencia claramente o compromiso do PP coa igualdade e que dun
orzamento de preto de 12 mil millóns de euros, igualdade só leve uns 12
millóns, é dicir, unha milésima parte.
E falta de compromiso tamén na forma, pois os orzamentos do 2013
chegaron aos grupos parlamentarios sen o perceptivo informe de impacto
de xénero.
Por certo que o ser reclamado ese informe polo Grupo Parlamentario
Socialista, xa que a ausencia do mesmo comprometería seriamente a
tramitación dos mesmos. Nos informaron de que o goberno si axuntara
dito informe pero foi a cámara a que esqueceu incluílo.
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Chama a atención que unha Cámara presidida por unha muller, aínda que
do PP, demostre esa falta de sensibilidade e compromiso coa igualdade de
xénero.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pero a falta de compromiso do Goberno quedou tamén patente o ver e o
analizar dito informe.
Texto escueto e, ademais, calcado do anterior, do ano 2012. Ademais
pódese comprobar como se limita a facer tan só un par de comentarios
sobre partidas case específicas para as mulleres e no análise transversal da
repercusión do conxunto das partidas na igualdade, como recollen os
informes doutras comunidades autónomas.
Xustifica o Goberno o pírrico do informe nas mesmas limitacións que
denunciaban no ano anterior.
Limitacións que dependen do propio
Goberno e que se tiveran un pouco de interese eles mesmos houberan
corrixido.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que:
1. A partir de agora o informe preceptivo sobre impacto de xénero que
debe acompañar os orzamentos da Xunta de Galicia se realice sobre
o conxunto íntegro dos libros coas distribucións conceptuais e
cuantitativas que debe coñecer a Secretaría Xeral de Igualdade con
antelación suficiente para poder elaboralo.
2. De forma inmediata se estableza a igualdade de xénero como grupo
de función no contexto dos orzamentos da Xunta de Galicia.
Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2013
Asdo.: Carmen Acuña do Campo
Beatriz Sestayo Doce
Marisol Soneira Tajes
Vicente Docasar Docasar
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Alvarez
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Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 17:13:12
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Beatriz Sestayo Doce na data 19/02/2013 17:13:21
María Soledad Soneira Tajes na data 19/02/2013 17:13:30
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 19/02/2013 17:13:35
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 17:13:41
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa das súas deputadas, Beatriz Sestayo Doce, Carmen
Gallego Calvar, María Quintas Álvarez e María Carmen Acuña
do Campo, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O Grupo Parlamentario Socialista vén denunciando dende hai
tempo a «depredación» dos servizos públicos levada a cabo polo
Goberno de Núñez Feijoo. Doutra banda, os constantes
incumprimentos dos compromisos electorais evidencian unha fraude
na consecución de votos mentindo aberta e conscientemente á
cidadanía, do que existe sobrada acreditación.
Unha das promesas máis aireadas polo presidente Feijoo na
campaña electoral foi a de non impor novos sacrificios «aos
empregados públicos» toda vez que «xa tiñan sufrido demasiado».
Feijoo durante a campaña electoral anunciaba que non se
producirían novos recortes nos dereitos e remuneracións dos
empregados públicos. Tras a campaña a falsidade dos seus anuncios
quedaba á vista de todo o pobo galego cando non só impoñía novos
recortes nas retribucións dos empregados públicos senón que a
maiores amortizaba prazas de emprego público e pechaba servizos
Entre os servizos e empregos desmantelados destacan algúns
servizos e empregos de vital importancia para a cidadanía, como ten
acontecido co Equipo de Valoración e Dependencia (EVO) de Ferrol
que queda desmantelado destruíndo as prazas que ocupan unha
auxiliar administrativa , un titular superior médico, un fisioterapeuta e
catro traballadoras sociais. Esta destrución confirma unha mentira,
unha vontade política de destruír os servizos públicos e o boicot á
coñecida como Lei de dependencia na que nunca creu o PP.
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En virtude do exposto o Grupo Parlamentario Socialista,
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
1.º) Rectificar a política de desmantelamento dos servizos
públicos desenvolvida polo Goberno presidido por Núñez Feijoo?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

2.º) Recuperar inmediatamente o EVO en Ferrol, recuperando
as funcións que prestaban e os empregos públicos destruídos.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Beatriz Sestayo Doce na data 19/02/2013 17:10:38
María Carmen Gallego Calvar na data 19/02/2013 17:10:47
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 17:10:54
María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 17:11:37
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 17:11:57
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa dos
seus deputados Carlos Aymerich Cano e Francisco Xesús Jorquera Caselas e
da súa deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Pleno, relativa ao saneamento integral da ría de Corcubión e Cee.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pasada semana, os días 12 e 13 de Febreiro, a comisión de peticións do
Parlamento Europeu visitou as rías de Vigo, O Burgo e Ferrol para comprobar,
sobre o terreo, a infracción da normativa comunitaria denunciada por diversas
asociacións e entidades galegas. Por razóns de tempo, os eurodeputados non
puideron visitar a ría de Corcubión e Cee por máis que, cualificados os seus
bancos marisqueiros como zona C, a Comisión Europea iniciara xa en 2010 un
expediente de infracción diante do incumprimento das Directivas en materia de
cualidade de auga para o baño e e para a explotación marisqueira.
Fóra de actuacións singulares de eliminación de pontos de verquido concretos,
segue pendente o saneamento integral da ría, tal e como reiteradamente están a
demandar diversos colectivos cidadáns e, especialmente, das agrupacións de
mariscadores e mariscadoras da ría.

Así as cousas, formúlase a seguinte
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PROPOSICIÓN NON DE LEI

O Parlamento insta ao goberno a iniciar de inmediato o saneamento integral da
ría de Corcubión e Cee, a fin de cumprir os estándares europeus de cualidade da
auga para baño e marisqueo.

Santiago de Compostela, a 19 de Febreiro de 2013

Asdo.: Carlos Aymerich Cano
Deputado do G.P. do BNG
Francisco Xesús Jorquera Caselas
Portavoz do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 19/02/2013 16:57:02
Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 19/02/2013 16:57:11
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Ana Belén Pontón Mondelo na data 19/02/2013 16:57:17

10668

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do
seu deputado Carlos Aymerich Cano e das súas deputadas María do Carme
Adán Villamarín e Ana Belén Pontón Mondelo, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á Torre e ao Pazo de
Guimarei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A escasos quilómetro e medio do centro da vila da Estrada atópanse a Torre e o
Pazo de Guimarei. A Torre data do século XII e está semiderruída. O Pazo é do
século XVII e malia o abandono, mantén intacta a súa estrutura. Na actualidade,
ambos elementos, así como a extensa finca onde están situados, que contén
carballos e castiñeiros, son de propiedade privada. O Concello da Estrada detenta
sobre a Torre un dereito de adquisición preferente ao prezo taxado de 360.000€,
non así sobre Pazo.
Semella conveniente, contodo, que tanto a Torre como o Pazo pasen a
titularidade pública a fin de restauralos e pólos en valor, como activo tuístico e
cultural para o Concello da Estrada e o conxunto da comarca, para o cal resultaría
imprescindíbel a cooperación económica entre o Concello da Estrada e a Xunta
de Galiza.

Así as cousas, formúlase a seguinte
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PROPOSICIÓN NON DE LEI
O Parlamento insta ao goberno a colaborar financeiramente co Concello da
Estrada para adquisición, restautración e posta en valor da Torre e do Pazo de
Guimarei.

Santiago de Compostela, a 19 de Febreiro de 2013

Asdo.:Carlos Aymerich Cano
Deputado e Portavoz S. do G.P. do BNG
María do Carme Adán Villamarín
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 19/02/2013 17:18:52
María do Carme Adán Villamarín na data 19/02/2013 17:19:01
Ana Belén Pontón Mondelo na data 19/02/2013 17:19:07
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa das súas deputadas, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira
Tajes e Carmen Gallego Calvar, e do seu deputado, Vicente
Docasar Docasar, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Os gobernos presididos por Núñez Feijoo veñen sendo nefastos
para as políticas públicas deste país. O desmantelamento dos servizos
públicos, a amortización de emprego público despois de que o propio
presidente Feijoo comprometese precisamente o contrario na campaña
electoral está provocando unha ferida letal as políticas públicas
esenciais.
No eido da Consellería de Benestar e Traballo o
desmantelamento progresivo e reiterado que se ten producido nestes 5
anos derruíndo servizos vitais para a cohesión social, a prevención e
loita contra a pobreza, a atención ás persoas máis vulnerables resulta
dramático e desolador.
Na cidade de Ferrol os gobernos do PP presididos por Núñez
Feijoo fixeron desaparecer, simplemente no eido das políticas sociais,
a oficina de Dependencia e de Valoración de Discapacidades, a oficina
de Inclusión Social e a oficina de Inmigración deixando no desamparo
máis absoluto a miles de persoas que contaban con eses servizos no
Goberno presidido por Emilio Pérez Touriño e con goberno municipal
Socialista en Ferrol.
Ao mesmo tempo, os recortes en políticas públicas sociais
estrangularon o Plan de drogas, o Programa de persoas sen teito
elaborado polo anterior Goberno municipal e recollido polo Valedor
do Pobo e outras institucións e organismos que recoñecían o seu
carácter pioneiro, a área de Voluntariado e Cooperación entre moitas
outras. A conxunción de dous gobernos de dereitas con nula
sensibilidade social derrogou de facto servizos públicos
extraordinariamente acollidos pola cidadanía, aprobados por
unanimidade no concello de Ferrol e no Consello de Benestar en
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colaboración cá Xunta de Galicia do Goberno bipartito presidido por
Emilio Pérez Touriño, e supuxo a perda de numerosos postos de
traballo destinados ao coidado das persoas que máis o precisan.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

A maiores as infraestruturas sociais pactadas entre Goberno
municipal e Goberno autonómico no seu día quedaron paralizadas e
non existe nin unha sola infraestrutura pública social nova en cinco
anos. E máis nin sequera foi quen de abrir o centro de día de Telleiras
que o Goberno bipartito deixou practicamente para entregar hai 5
anos.
En virtude do exposto o Grupo Parlamentario Socialista,
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
Restaurar os servizos públicos desmantelados en Ferrol co
correspondente restablecemento dos empregos públicos.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Beatriz Sestayo Doce na data 19/02/2013 17:37:10
María Soledad Soneira Tajes na data 19/02/2013 17:37:34
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 19/02/2013 17:37:48
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 17:38:00
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e a iniciativa de Román Rodríguez González, Jaime
Castiñeira Broz, Santiago Freire Abeijón, Alejandro Gómez Alonso,
Antonio Mouriño Villar, Enrique Novóa López e Daniel Varela
Suanzes – Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en
Pleno.

Exposición de Motivos
A xestión da mobilidade urbana é un dos grandes retos da xestión
pública das cidades, pola multiplicación tanto dos desprazamentos
interurbanos, como dos tráficos entrada/saída como consecuencia
da ampliación espacial das súas áreas funcionais e da separación
dos lugares de residencia e traballo.
Téñense formulado diversas solucións tendentes ao fomento da
internodalidade do transporte público e de estratexias como a posta
en marcha de aparcamentos disuasorios para vehículos privados.
Neste senso desde a Xunta de Galicia avánzase nesta liña coa
elaboración do Plan Sectorial de aparcamentos disuasorios ligados
ao fomento do transporte público e do viaxe compartido nos ámbitos
metropolitanos de A Coruña. Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago de
Compostela, Lugo e Ourense.
No mesmo abórdase esta problemática cunha visión integral que
afecta a cualificacións urbanísticas, á reorganización de liñas de
transporte colectivo ou ao fomento de novos ámbitos de mobilidade
máis sostibles económica e ambientalmente.
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
DE GALICIA
Rúa do Hórreo, 63
15702 Santiago de Compostela
T. 981 551 510
F. 981 551 422

gp-pp@parlamentodegalicia.es
www.ppdegalicia.com
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Ademais das áreas urbanas principais do país, o sistema de
asentamentos conta con áreas de elevada densidade e fluxos de
mobilidade en especies singulares, tales como certos entornos
litorais ou cabeceiras de comarca, aos cales tamén sería de
interese estender esta metodoloxía de planificación.

Por estes motivos,
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a elaborar un
estudo para a ampliación espacial do Plan Sectorial de
aparcamentos disuasorios aos núcleos do sistema urbano
intermedio definidos nas Directrices de Ordenación do Territorio.”

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 19/02/2013 17:32:26
Román Rodríguez González na data 19/02/2013 17:32:43
Jaime Castiñeira Broz na data 19/02/2013 17:33:14
José Santiago Freire Abeijón na data 19/02/2013 17:33:29
Alejandro Gómez Alonso na data 19/02/2013 17:33:39
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
DE GALICIA
Rúa do Hórreo, 63
15702 Santiago de Compostela
T. 981 551 510
F. 981 551 422

gp-pp@parlamentodegalicia.es
www.ppdegalicia.com
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Antonio Mouriño Villar na data 19/02/2013 17:33:48
Enrique Nóvoa López na data 19/02/2013 17:33:55
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 19/02/2013 17:34:10
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e a iniciativa de Román Rodríguez González, Jaime
Castiñeira Broz, Santiago Freire Abeijón, Alejandro Gómez Alonso,
Antonio Mouriño Villar, Enrique Novóa López e Daniel Varela
Suanzes – Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en
Pleno.

Exposición de Motivos

A aprobación do Plan galego de xestión de residuos urbanos 20102020, contemplaba a posta en marcha dun complexo ambiental de
tratamento de residuos sólidos urbanos no sur de Galicia, coa
finalidade de desconxestionar o actuar complexo de SOGAMA
ubicado en Cerceda e dar cobertura ao ámbito sur da Comunidade.
O Concurso Eólico impulsado pola Xunta de Galicia abriu a
posibilidade de que as empresas adxudicatarias de concesións de
explotacións de enerxía eólica presentases proxectos de
desenvolvemento industrial. Neste senso a empresa Estela Eólica
presenta a iniciativa de por en marcha un complexo ambiental do
sur no concello ourensán do Irixo.
Logo dos reiterados incumprimentos da empresa Estela Eólica,
desde a Xunta de Galicia se lle abre un expediente sancionador,
circunstancia que xunto aos recentes cambios no escenario
enerxético, levan ao anuncio por parte do goberno autonómico da
ampliación do actual complexo de Cerceda.
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Desde o Grupo Parlamentario Popular concordamos en que esta
nova situación reforza a viabilidade do complexo de Cerceda e
permite seguir apostando por unha xestión integrada dos residuos
sólidos urbanos no que se inclúe un proceso combinado de
compostaxe, reciclaxe e valorización enerxética por incineración.

Por estes motivos
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a facer efectiva a
modificación do Plan galego de xestión de residuos urbanos 20102020, coa finalidade de deixar sen efecto a previsión da construción
dun complexo ambiental no sur de Galicia.”

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 19/02/2013 17:35:43
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Román Rodríguez González na data 19/02/2013 17:36:04
Jaime Castiñeira Broz na data 19/02/2013 17:36:25
José Santiago Freire Abeijón na data 19/02/2013 17:36:38
Alejandro Gómez Alonso na data 19/02/2013 17:36:47
Antonio Mouriño Villar na data 19/02/2013 17:36:57
Enrique Nóvoa López na data 19/02/2013 17:37:03
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 19/02/2013 17:37:21
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas María Quintas Alvarez, Carmen Acuña do Campo e
Concepción Burgo López, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa
a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A nova Lei de medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia
entrou en vigor o 17 de decembro de 2011.
Segundo esta lei, estaba previsto a elección do Director/a Xeral e demais
membros do Consello de Administración nun prazo de seis meses.
En todo caso, o prazo máximo para o nomeamento tanto do Director/a
Xeral como do resto do Consello de Administración era un ano (que xa
pasou).
Sen embargo, estes prazos están directamente ligados á adquisición de
personalidade xurídica da nova Corporación da CRTVG (transferencia de
activos e pasivos da Compañía da RTVG, RG S.A., e TVG S.A. ao novo
ente).
Tamén hai que ter en conta que o prazo máximo para traspaso de activos e
pasivos era de un ano dende a entra en vigor da lei (que tamén pasou).
Precisamente, o 16 de febreiro de 2012 o Consello da Xunta aprobou unha
Comisión de Seguimento para o traspaso de activos e pasivos nos termos
anteriores (cuestión técnica, da que non deron conta á oposición).
No mes de febreiro do 2012 a Mesa do Parlamento tamén procedeu a
aprobar as Normas Reguladoras do Procedemento para a elección do
Director/a Xeral e dos demais membros do Consello de Administración.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que no prazo dun mes
se poñan en marcha os mecanismos previstos para poñer en
funcionamento a nova lei de CRTVG.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: María Quintas Alvarez
Carmen Acuña do Campo
Concepción Burgo López
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Alvarez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 18:35:53
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 18:35:59
María Concepción Burgo López na data 19/02/2013 18:36:04
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 18:36:09
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerdas, por iniciativa do
seu deputado David Fernández Calviño, a través do seu portavoz, ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Nos últimos anos unha cantidade moi elevada de veciñas e veciños de
Galiza foron estafados polas entidades bancarias mediante productos
coñecidos coloquialmente coma “preferentes” e “subordinadas”. Esta estafa
colectiva require unha acción conxunta de toda a sociedade e, polo tanto, do
Parlamento Galego, institución onde está delegada a soberanía do pobo
galego.
Para intentar dar solución a este problema, a Xunta de Galiza apostou
pola arbitraxe. Aínda que solucionou casos individuais, a maioría dos estafados
continúan agardando unha solución.
Por outra banda, os estafadores aínda non foron enxuiciados e
continúan a desfrutar dos réditos das súas prácticas delictivas.
O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda considera que
o Parlamento debe contribuír a que os estafadores paguen polas súas accións
e, polo tanto, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Pleno:
O Parlamento de Galicia insta ó Goberno galego a entregar toda a
documentación

que

posúa

sobre

os

estafados

polas

preferentes

e

subordinadas á Fiscalía Superior de Galiza, co fin de iniciar os trámites para
que os estafadores paguen polas súas prácticas delictivas.
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Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2013.

Asdo.: David Fernández Calviño
Deputado do G.P. da AGE.
Xosé M. Beiras Torrado
Portavoz do G.P. da AGE.

Asinado dixitalmente por:
Xosé Manuel Beiras Torrado na data 19/02/2013 19:26:50
David Fernández Calviño na data 19/02/2013 19:26:56
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Á MESA DO PARLAMENTO

O GRUPO PARLAMENTAR DA ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA
(EU-ANOVA), a iniciativa do seu deputado Ramón Vázquez Díaz e a través do
seu portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate en Pleno.

A Consellería de Educación ven de asinar un convenio coa Empresa Coremain
para establecer un proxecto experimental de Formación Profesional Dual en
Galicia publicado na orde do 10 de xaneiro de 2013.
O Goberno galego establece un novo modelo formativo aplicando directamente
o Real Decreto Lei 1529/2012 impulsado polo ministro Wertz, no que se
establecen as liñas básicas do modelo dual e os contratos de aprendizaxe.
O Real Decreto 1529/2012 regula aspectos organizativos da Formación
Profesional, que son competencia autonómica, afectando a aspectos
programáticos e de distribución horaria que non corresponden ao Goberno do
Estado, polo que a súa aplicación literal, supón unha invasión de competencias
que afecta ás potestades do Goberno galego quen, polo tanto, debe asumir o
seu marco normativo.
Establécese, ademais, un proxecto de Formación Profesional en Galicia sen
convocar ningún dos órganos consultivos legalmente establecidos para abordar
calquera cambio na ordenación do sistema educativo galego, como o consello
Galego da FP, a Mesa Sectorial de Educación ou o Consello Escolar de
Galicia.
Por outra banda asínase un convenio cunha empresa determinada sen abrir a
posibilidade de que outras opten a participar neste proxecto, e o fai coa
empresa Coremain SL, empresa coa que a Administración Galega asinou unha
chea de contratos a través das diferentes consellerías e co Sergas.
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Alternativa Galega de Esquerda ven denunciando que este enfoque formativo
do Partido Popular pretende incorporar ao mercado laboral a mozos e mozas
dende os 16 anos e especular con esta man de obra barata co pretexto de
mellorar a oferta formativa. Aproveitase a desregulación do mercado do traballo
establecida polas sucesivas reformas laborais co que se permitirá o libre
despedimento de traballadores con antigüidade, para contratar a aprendices en
precario e con salarios miserables.
Por todo isto, preséntase a seguinte

PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate en Pleno.

O Parlamento galego insta ó Goberno da Xunta de Galicia a cancelar o
Convenio de Proxecto Experimental coa Empresa Coremain SL e iniciar unha
análise de diagnóstico sobre os retos e necesidades que debe enfrontar a
Formación Profesional no territorio galego, coa participación de toda a
comunidade educativa, forzas políticas e sociais, así como os órganos de
participación correspondentes como a Mesa Sectorial de Educación, o Consello
Galego da Formación Profesional e o Consello Escolar de Galicia.

Compostela, 19 de febreiro de 2013

Asdo. Ramón Vázquez Díaz
Deputado do G.P. da AGE
Xosé M. Beiras Torrado
Portavoz do G.P. da AGE.
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Asinado dixitalmente por:
Ramón Vázquez Díaz na data 20/02/2013 10:25:30
Xosé Manuel Beiras Torrado na data 20/02/2013 10:25:42

10685

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario Socialista, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada, José Luis Méndez Romeu, Vicente
Docasar Docasar, Juan Carlos González Santín, María
Concepción Burgo López e José Ramón Val Alonso, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Pleno.
No mes de outubro do 2010, o presidente Núñez Feijoo
inauguraba un hotel, denominado “Palacio de Sober” e radicado nesa
localidade da Ribeira Sacra. O hotel foi promocionado como o de
maior nivel de Galicia, con servizos múltiples, heliporto incluído e
cun prezo de aloxamento por noite que podía chegar a 750 €.
Tratábase así do lanzamento dunha oferta espectacular chamada a
dinamizar o turismo da Ribeira Sacra.
Nese obxectivo a Xunta participou con forza. Dende a delegada
territorial de Lugo, cuxa familia era propietaria do solo necesario para
a construción, ata o Igape que aportou dous millóns e medio de euros
procedentes dun préstamo do Banco Europeo de Investimentos, cun
interese igual ao euribor máis o 0,5 %, aos que se engadiron 887.000
euros de incentivos ao investimento e 418.000 dos Fondos rexionais.
O custo total estimouse en 7,8 millóns de euros. O grupo promotor
non procedía do turismo senón da alimentación.
Transcorridos pouco máis de dous anos a situación é ben
distinta. Dende o principio as empresas provedoras da construción
tiveron problemas para cobrar os seus traballos. Agora, trinta meses
máis tarde da inauguración, a 26 traballadores adebedábanselles dous
meses e medio de salarios. Está presentado un Expediente de
Regulación de Emprego que afectará a 22 traballadores e que levará
ao peche de oito meses cada ano.
“O sono persoal” como fora definido por altos cargos da Xunta
na inauguración, transformado en pesadelo e fracaso. Cómpre
preguntarse pola capacidade de análise do Igape diante do plan de
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negocio dun investimento que agora se revela como errado. A
incapacidade xestora da empresa, que mesmo está rexeitando a
contratación de eventos, ten así consecuencias graves sobre o
emprego. Os posibles condicionantes do Igape sobre a estabilidade do
emprego tamén deben ser coñecidos.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

En consecuencia, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a negociar
coa empresa propietaria do hotel “Palacio de Sober” fórmulas de
negocio que garantan a continuidade do seu normal funcionamento,
como infraestrutura necesaria para o desenvolvemento turístico e
económico.
Pazo do Parlamento, 20 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
José Luís Méndez Romeu na data 20/02/2013 11:56:07
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 20/02/2013 11:56:18
Juán Carlos González Santín na data 20/02/2013 11:56:29
María Concepción Burgo López na data 20/02/2013 11:56:45
José Ramón Val Alonso na data 20/02/2013 11:57:34
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/02/2013 11:57:42
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA) ao traverso da
deputada Yolanda Díaz Pérez presenta ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento
da Cámara, a seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI para o seu tratamento no Pleno, relativa á
depuración das responsabilidades políticas derivadas da actuación violenta sobre a
cidadanía nun desafiuzamento.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA) amosa a súa
preocupación e rexeitamento pola forma e comportamentos violentos en que se resolveu un
caso de desafiuzamento na cidade de A Coruña, o día 18 de febreiro, nunha actuación policial
desproporcionada dado o comportamento pacífico das persoas concentradas defendendo o
dereito humano a non restar sen unha vivenda digna.
Semella de todo punto inadmisible para a conciencia dunha sociedade democrática que diante
do exercicio pacífico por parte dun amplo e plural colectivo de cidadás e cidadáns, incluso
arroupadas por diversos cargos públicos de diferentes organización políticas, a resolución
ordenada sexa facer intervir á policía cun uso desproporcionado da violencia e coa negativa a
se identificar por parte da forza policial. Preguntámonos quen e en que termos se cursaron as
ordes á forza policial para que esta intervira tan desafortunadamente.
Quizabes haxa que resaltar a diferenza no comportamento co servizo de bombeiros, que
asumiu que hai ordes que non se poden cumprir sen menoscabo da dignidade que nos
debemos na nosa condición de seres humanos.
Alternativa Galega de Esquerda considera necesaria unha explicación e rectificación diante
dunha actuación innecesaria e violenta. A depuración de responsabilidades políticas debe ter
un carácter exemplarizador para evitar a reiteración de comportamentos que só alimentan
violencia e ilegalidade por parte do poder político.
Por todo isto, preséntase a seguinte

PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate no Pleno:

-

O Parlamento de Galicia insta ao goberno central a destituír ao Delegado do Goberno,
Samuel Juárez.
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Compostela, 20 de febreiro de 2013.

Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do Grupo Parlamentar de AGE (EU-ANOVA)

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 20/02/2013 12:09:28

10689

A MESA DO PARLAMENTO GALEGO

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa do seu
deputado Xabier Ron Fernández, ao abeiro do artigo 160 do regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno relativa a que o Parlamento
Galego inste ao goberno do Estado a que esixa ao reino de Marrocos a liberdade de todos os
presos políticos saharauís.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O domingo 17 de febreiro consumouse unha fonda inxustiza en materia de preservación dos
dereitos humanos. Referímonos, en concreto, ás sentenzas coas que un tribunal militar
marroquí condeaba de forma totalmente desproporcionada e salvaxe a 24 activistas saharauis.
A cronoloxía dos acontecementos remóntase ao 8 de novembro de 2010, cando o
Campamento de Gdeim Izik, nos arredores do Aiún, organizado por milleiros de persoas
saharauis para protestar de forma pacífica polas súas deplorables condicións de vida, foi
disolto violentamente polas forzas de ocupación marroquís causando vítimas e desaparecidos.
A pesar de que non ten xurisdición sobre o Territorio non Autónomo do Sahara Occidental, o
réxime marroquí procedeu a xulgalos nun tribunal militar que, a xuízo de numerosos observadores
internacionais non contou coas debidas garantías por falta de probas. Montouse unha acusación,
pero as armas coas que supostamente foron asasinados os axentes carecían de impresións dixitais
dos acusados. Ademais, só se practicou unha proba forense e non se realizou ningún test de ADN.
Tras nove días de xuízo e sete horas de deliberación o tribunal militar marroquí condenou a nove
activistas a cadea perpetua, a catro a 30 anos de cárcere, a outro dez a penas de entre 20 e 25 anos
e aos dous últimos a dous anos de cárcere.
A sentenza é unha auténtica ignominia e unha absoluta inxustiza e vulnera as normas que
deben rexer a xustiza e a equidade. Os 24 activistas di campamento de Gdeim Izik xa tiveron
que sofrer situación de prisión preventiva durante máis de dous anos (o cal vulnera o Pacto
Internacional de Dereitos Civís e Políticos), e foron inxustamente condeados por defender os
dereitos do pobo saharaui.
Diferentes institucións europeas, parlamentos nacionais e o propio Parlamento Europeo
viñeron sistematicamente denunciando estas violacións e esixindo que a Misión das Nacións
Unidas despregada na zona (MINURSO, Misión de Nacións Unidas para o referendo no Sahara
Occidental), monitorice o respecto aos dereitos humanos do pobo saharauí.
De feito, o pasado 7 de febreiro, a última sesión do Parlamento Europeo aprobou o seu
mandato para a XXII sesión do Consello de Dereitos Humanos de Nacións Unidas a celebrar en
Xenebra, do 25 de febreiro ao 22 de marzo, onde se solicita, ademais dunha solución xusta e
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duradeira ao conflito mediante o exercicio dun referendo de autodeterminación, a liberdade
de todos os presos políticos saharauís.

Resolución do Parlamento Europeo, de 7 de febreiro de 2013, sobre o 22º período de sesións
do Consello de Dereitos Humanos das Nacións Unidas (2013/2533(RSP)
“ Manifesta a súa preocupación polo feito de que sigan violándose os dereitos humanos no
Sahara Occidental; pide que se protexan os dereitos fundamentais do pobo do Sahara
Occidental, incluídos a liberdade de asociación, a liberdade de expresión e o dereito de
manifestación; esixe a liberación de todos os presos políticos saharauís; saúda o nomeamento
dun enviado especial para o Sahel e destaca a necesidade dun seguimento internacional da
situación dos dereitos humanos no Sahara Occidental; apoia unha solución xusta e duradeira
do conflito baseada no dereito á autodeterminación do pobo saharaui, de conformidade coas
resolucións das Nacións Unidas”

ACORDOS
Considerando estes feitos o grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda presenta
a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno:

1) O Parlamento Galego insta ao goberno do Estado a que subscriba o mandato do
Parlamento Europeo, do 7 de febreiro de 2013, adoptado na XXII sesión do Consello de
Dereitos Humanos de Nacións Unidas e que esixa ao reino de Marrocos a liberdade de
todos os presos políticos saharauís, incluído o Grupo de 24 presos de Gdeim Izik,
recentemente condenados por un tribunal militar marroquí.
2) O Parlamento Galego insta a que en aras de solicitar a protección dos dereitos
fundamentais do pobo saharauí, destacar a necesidade dun mecanismo internacional de
seguimento dos dereitos humanos no Sahara Occidental e apoiar unha solución do conflito
baseada no exercicio do dereito á autodeterminación do pobo saharauí, como establecen
numerosas resolucións das Nacións Unidas.

Compostela, 20 de febreiro de 2013.

Asdo. Xabier Ron Fernández
Deputado do G.P. da AGE
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Asinado dixitalmente por:
José Javier Ron Fernández na data 20/02/2013 12:28:06
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA) ao través do
deputado Xabier Ron Fernández presenta unha corrección de erros nas Proposicións Non de
Lei para Comisión e Pleno con números de rexistro 3.989 e 4.064 respectivamente.

No apartado 1 da parte resolutiva, deben introducirse as palabras en negriña: “O Parlamento
Galego insta á Xunta de Galicia a que requira do goberno do Estado”.
No apartado 2 da parte resolutiva subsituír o apartado que figura polo seguinte moito máis
claro:
“O Parlamento Galego insta a que en aras de solicitar a protección dos dereitos
fundamentais do pobo saharaui, se estableza un mecanismo internacionalde seguimento dos
dereitos humanos no Sáhara Occidental e se apoie unha solución do conflito baseada no
exercicio do dereito á autodeterminación do pobo saharaui, como establecen numerosas
resolucións das Nacións Unidas.”

Compostela, 25 de febreiro de 2013.

Asdo. Xabier Ron Fernández
Deputado do GP de AGE

Asinado dixitalmente por:
José Javier Ron Fernández na data 25/02/2013 11:04:08
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A MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa do súa
deputada Yolanda Díaz Pérez, ao abeiro do artigo 160 do regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno, relativa á concesión da Medalla
ao Mérito da Protección Civil a una dotación de bombeiros da cidade de A Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda conmovido pola actuación da
primeira dotación de bombeiros que se achegou á tentativa de desafiuzamento acaecido na
cidade de A Coruña, o pasado 18 de febrero, considera que hai razón fundadas para celebrar o
comportamento libre, crítico e preñado de solidariedade cunha cidadá inxustamente
ameazada de perder a súa vivenda de sempre.
Este Grupo Parlamentar está certo do valor fundante que ten para a convivencia social o
exercicio cotián dos valores da solidariedade, que efectivamente presidiron a actuación da
primeira dotación de bombeiros da cidade de A Coruña, que requeridos a forzar violentamente
o dereito a una vivenda digna dunha muller negáronse nun digno e solidario exercicio de
conciencia a ser cómplices dunha inxustiza.
A vella e clásica distinción entre lei e xustiza cobra actualidade e nós impón – no tempo da
crise da globalización económica neoliberal -en canto cidadanía con dereitos, obrigas difíciles
mais necesarias; obrigas nas que se pon en xogo a nosa dignidade e solidariedade, valores sen
os cales non hai convivencia cidadá, apenas un exercicio gladiatorio de egoísmos desiguais.
Son tempos onde se require a coraxe cívica de dicir non cando se nos empurra a sermos
cómplices de inxustizas. Son tempos para construír una esperanza colectiva a partires do
laborioso e cotián exercicio de solidariedade.
Considerando estes feitos o grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda presenta
a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno:
- O Parlamento de Galicia insta ao goberno galego a que conceda a Medalla ao Mérito da
Protección Civil á dotación de bombeiros que salvagardou o dereito de cidadanía social dunha
cidadá coruñesa negándose a participar no seu desafiuzamento.

Compostela, 20 de febreiro de 2013.
Asdo: Yolanda Díaz Pérez
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Vicevoceira do GP de AGE

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 20/02/2013 16:46:02
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA) ao traverso da
deputada Yolanda Díaz Pérez e da deputada Eva Solla Fernández presenta ao abeiro do
recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, a seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI
para o seu tratamento no Pleno, relativa ao mantemento das axudas aos equipos de
prevención de drogodependencias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda considera criminal a tentativa do
goberno do PP de propiciar a desaparición dos Programas de Prevención de
Drogodependencias en Galicia mediante a supresión das axudas aos Equipos de Prevención
dependentes dos concellos e mancomunidades, un conxunto de 43 equipos con 61
profesionais – agora con 13 no paro - que operan en 118 concellos cubrindo ao 75% da
poboación galega.
Segundo o actual e vixente Plan de Trastornos Adictivos de Galicia 2011-2016 desenvólvense
na nosa Comunidade Autónoma un total de 337 programas de prevención anualmente
promovidos por concellos e 13 organizacións non gobernamentais. Tamén segundo os últimos
datos dispoñibles, os Equipos de Prevención dependentes dos Concellos realizaban
programas dos que son beneficiarios semestralmente unha poboación total de 323.259
galegos/as (128.917 escolares, 34.680 adolescentes e mozos, 31.108 pais/nais, 4.316
profesores/as, 765 mediadores sociais, 1.203 mozos en autoescolas, 40 empresarios e/ou
traballadores e 122.500 persoas da nosa poboación xeral).
Semellan datos significativos da importancia desta laboura e á luz dos cales cobra máis
gravidade a decisión do PP de destruír eses programas e lanzar cara a ningures a milleiros de
enfermos e ás súas familias.
A decisión de non sufragar os convenios para 2012, comunicada no mes de decembro pasado,
así como a non sinatura para 2013 pon o sistema sociosanitario galego en materia de
drogodependencias ao borde da estinción.
A consellaría dispara sobre un colectivo socialmente feble e sobre uns profesionais que
conqueriron erguer unha rede de prevención malia ás miserias do SERGAS neste eido
asistencial
Este Grupo Parlamentar pregúntase acerca do sentido de aprobar plans como o de Trastornos
adictivos de Galicia ata 2016, ou unha Lei de Prevención do Consumo de Bebidas alcoholicas
en menores, cando se desmantela todo programa e asistencia a eses colectivos.
AGE denuncia e reponsabiliza ao goberno do PP, ao señor Feijóo do peche dos equipos de
prevención e xa que logo do gravísimo problema social e de saúde pública que nos vai
afectar a todas e todos, xa que as súas consecuencias acaban revertendo e influíndo en toda a

10696

poboación galega. O PP coas súas políticas vai provocar mortes e sufrimento sen conto, é tan
duro como certo.
AGE avoga por garantir a estabilidade e continuidade dos programas que levan a cabo os
Equipos de Prevención de Drogodependencias, asemade de clarexar cara onde queren que
camiñen as drogodependencias no futuro.

Por todo isto, preséntase a seguinte
PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate no Pleno

-

O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta de Galicia a manter a totalidade das
axudas que sufragan a laboura dos Equipos de Prevención de Drogodependencias.

Compostela, 20 de febreiro de 2013.

Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do GP de AGE

Asdo: Eva Solla Fernández
Deputada do GP de AGE

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 20/02/2013 12:47:51
Eva Solla Fernández na data 20/02/2013 16:56:26
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa
da deputada Montserrat Prado Cores, do deputado Francisco Xesús Jorquera
Caselas e da deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei para o seu
tratamento en Pleno, relativa á adopción de medidas urxentes para a
recuperación produtiva e a xeración de emprego digno na ría do Burgo.

A recente visita dunha delegación do Parlamento Europeu á ría do Burgo puxo en
evidencia unha realidade reiteradamente denunciada polo BNG e o sector
marisqueiro que desenvolve a súa actividade nese espazo marítimo e marítimoterrestre: o terríbel proceso de degradación da ría, que mesmo ameaza a súa
desaparición como banco marisqueiro, e a histórica falta de vontade do Goberno
español e da Xunta de Galiza para resolveren este problema.
No vigorante plano de explotación marisqueira para o ano 2013, tan só subsisten
76 mariscadoras a pé e 38 embarcacións de marisqueo a frote (con 43 tripulantes)
para a extracción de ameixa fina, babosa, xapónica e berberecho,
fundamentalmente. Moi lonxe das 2.200 mariscadoras e mariscadores censadas
hai tan só vinte anos. Só nese período temporal, do 85% dos espazos da ría que
eran produtivos, pásase agora a menos do 20%, dos que ademais unha parte está
clasificada como Zona C. É evidente que esta tendencia, de non se corrixir,
conduciría a curto prazo á morte produtiva da ría.
O desinterese da Xunta de Galiza e a desidia do Goberno español están a levar ao
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colectivo de mariscadoras e mariscadores da ría do Burgo a unha situación límite,
ao borde da desaparición. O Goberno español, malia posuír partidas
especificamente destinadas (un millón de euros, por certo através dunha emenda
do BNG nas Cortes do Estado) a cumprir cos compromisos adquiridos en materia
de depuración e saneamento, nunca chegou a executalas. Imposíbel comprender
tal nivel de desleixo e indolencia para cun problema do que dependen moitos
postos de traballo.
Tampouco se toman medidas para enfrontar a lacra do furtivismo nesta ría, un
dos exemplos máis graves e relevantes de toda Galiza. A administración que
posúe competencias exclusivas nesta materia é a Xunta de Galiza, que a día de
hoxe abdica absolutamente das súas funcións, chegando a responsabilizar á
propia Confraría da Coruña (isto é, ás vítimas do furtivismo) do problema. Neste
ámbito, sen dúbida (e con outras medidas socio-comunitarias a pór en marcha), a
presenza permanente de efectivos do Servizo de Gardacostas de Galiza na ría do
Burgo representaría un elemento de disuasión da acción furtiva. A instalación
dunha base permanente, dende a que tamén operaría a embarcación de vixilancia
IP-303 "Illa Vionta" (agora en Oza), a presenza itinerante da IP-120 "Serra do
Galiñeiro" (agora en Sada) e de patrulleiras maiores pertencentes a este servizo,
así como, naturalmente, efectivos por terra, resultaría altamente beneficiosa para
o obxectivo descrito.
É posíbel recuperar a ría do Burgo, poñela a producir en condicións, e non só
manter, senón xerar máis postos de traballo dignos. Sempre e cando se entenda
que afrontar a recuperación da ría é unha prioridade política.

Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
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Galego a formular a seguinte Proposición non de lei para o seu tratamento en
Pleno.

O Parlamento de Galiza insta o Goberno galego a pór en marcha, con carácter de
urxencia, un Plano de Rexeneración e Recuperación Produtiva da Ría do
Burgo, con financiamento compartido entre o Goberno español e a Xunta de
Galiza que inclúa, entre outras, a adopción das seguintes medidas:

1.- Retirada de lodos e lamas dos fondos. Por razóns produtivas e mesmo de
seguranza humana. Os traballos realizaranse no presente ano 2013.
2.- Restitución do convenio coa Confraría da Coruña para a realización de
traballos remunerados de limpeza e rexeneración da ría a cargo das propias
mariscadoras e mariscadores.
3.- Pór en marcha un proxecto integral de saneamento e depuración para eliminar
de vez as verteduras contaminantes existentes no ámbito territorial dos concellos
da Coruña, Cambre, Culleredo e Oleiros. Con periodicidade trimestral a Xunta de
Galiza informará ao Parlamento e ao sector afectado (através da Confraría da
Coruña) dos avances rexistrados nese período e das correspondentes previsións.
4.- Posta en funcionamento da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR)
de Brens, inaugurada hai dous anos e aínda non operativa.
5.- En materia de control e vixilancia:
a) Instalación dunha base permanente do Servizo de Gardacostas de Galiza na
ría do Burgo, como elemento de control, mais tamén disuasorio fronte ao
furtivismo, utilizando para este cometido as dependencias cedidas pola Confraría
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da Coruña no punto de control das Xubias.
b) Colaboración e coordinación operativa do Servizo de gardacostas de Galiza
cos efectivos de vixilancia adscritos á Confraría da Coruña.
c) Accións específicas de control e seguimento do marisco extraído por furtivos
polos condutos de comercialización ilegal, incluíndo os vehículos utilizados con
esta finalidade, até a súa venda.

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2013

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG
Francisco Xesús Jorquera Caselas
Portavoz do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
María Montserrat Prado Cores na data 21/02/2013 12:58:36
Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 21/02/2013 12:58:58
Ana Belén Pontón Mondelo na data 21/02/2013 12:59:04
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas Carmen Acuña do Campo, Carmen Gallego Calvar e
María Quintas Alvarez, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A Consellería de Sanidade decidiu suprimir todo o investimento dos
equipos de prevención dependentes de concellos e mancomunidades de
Galicia. Estamos a falar de 43 equipos que contaban con 61 profesionais –
agora xa máis de 17 despedidos - que interviñan sobre 118 concellos e o 75
% da poboación galega.
A finais do mes de decembro de 2012 a FEGAMP enviou unha
comunicación aos concellos informando que o SERGAS non asinaría
finalmente o convenio para o financiamento dos programas de prevención
do 2012 (escusándose en imposibilidade orzamentaria para manter a partida
económica que sustentaba estes programas) e que non prevía a súa sinatura
no 2013.
Pero, ademais, e a vista das contías que os orzamentos deste ano recollen
para a atención das condutas aditivas non so vai desaparecer a prevención
senón que a parte asistencial tamén vai ser inviable.
Os convenios para ese cofinanciamento da prevención cos concellos
víñanse asinando de xeito anual dende fai máis de 15 anos (ou a través de
subvencións dende fai 20 anos) sempre co argumento de que todo o
investimento en prevención era prioritario para evitar custes sociais e
sanitarios no futuro.
Ademais e atendendo o actual e vixente Plan de trastornos aditivos de
Galicia 2011 - 2016 desenvolvíanse anualmente, ata agora, na nosa
Comunidade Autónoma un total de 337 programas de prevención
promovidos polos concellos e polas 13 organizacións non gobernamentais
implicadas.

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

10702

Grupo Parlamentario

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Dende os equipos de prevención dependentes dos concellos se realizaban
programas dos que se beneficiaban semestralmente uns 323.259 galegos e
galegas (128.917 escolares, 34.680 adolescentes e mozos, 31.108 pais e
nais, 4.316 profesores e profesoras, 765 mediadores sociais, 1.203 mozos e
mozas en autoescolas, 40 empresarios e/ou traballadores e
traballadoras,122.500 persoas da nosa poboación xeral).
Non podemos esquecer que todo o que se gasta hoxe en prevención se
aforra mañá en curar e en remediar. Sen embargo o Goberno Feijóo está
empeñado en desmantelar a prevención en xeral e consecuentemente tamén
a rede preventiva das condutas aditivas aínda que tanto esforzo nos custará
conseguila.
Ademais a prevención debe estar ben feita, non vale calquera cousa que
contente conciencias aínda que non obteña resultados, que non sexa
efectiva.
En Galicia dispoñiamos de programas con grande especificidade técnica, e
de profesionais que levaban traballando e formándose moitos anos polo que
estaban realizando unha labor de gran calidade.
Os resultados pódense medir. Conseguírase reducir a prevalencia do
consumo de drogas e a incidencia nos máis novos.
Pero precisamente estes experimentados profesionais nos estaban alertando
nos últimos anos dun posible incremento nestas condutas debido a crise. A
xente desesperada recorre a consumos para esquecer a realidade.
Pois ben neste contexto a consellería decide eliminar, poñer fin a Rede de
Prevención de Drogas.
Rede que establece o Plan de Galicia de trastornos aditivos e que aprobou
este mesmo Goberno na lexislatura pasada.
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Non ten ningún sentido que no 2011 se aprobara un Plan de trastornos
aditivos de Galicia ata 2016 e no 2013 non se garanta a continuidade dos
recursos necesarios para levar adiante as accións de prevención
consideradas como prioritarias nese plan da propia Xunta de Galicia.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que:
1. Para o ano 2013 se prorroguen, de forma inmediata, os convenios
existentes cos concellos en materia de prevención das condutas
aditivas garantindo os recursos necesarios para cumprir co disposto
no actual e vixente Plan de trastornos aditivos de Galicia.
2. Se desenrolen as ferramentas de dito plan.
3. No relativo a parte asistencial desta atención que se continúe coa súa
integración na rede do Servizo Público de Saúde de Galicia, tal e
como marca a Lei xeral de sanidade, renovándose automaticamente
os convenios actuais ata que esta non sexa efectiva.
Pazo do Parlamento, 21 de febreiro de 2013

Asdo.: Carmen Acuña do Campo
Carmen Gallego Calvar
María Quintas Alvarez
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Alvarez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Carmen Acuña do Campo na data 21/02/2013 13:40:14
María Carmen Gallego Calvar na data 21/02/2013 13:40:23
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Remedios Quintas Álvarez na data 21/02/2013 13:40:26
Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/02/2013 13:40:31
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa
da súa deputada, Yolanda Díaz Pérez, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición
non de Lei para o debate Plenario, relativa aos expurgos xudiciais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda valora como necesarias as
tarefas de expurgo xudicial no conxunto das dependencias xudiciais galegas. Supoñen
un elemento favorecedor para unha administración de xustiza presa da multitude de
papeis e de escaseza de espazos. A calamitosa situación na que se atopan as
dependencias xudiciais ateigadas de papeis que agroman dos espazos máis
inverosímiles dan razón da urxencia de acometer esta tarefa de expurgo. Papeis
espallados sen apenas orde deixa en evidencia e facilita a perda e desaparición de
documentación. Papeis cuxo espazo natural nunha administración de xustiza moderna
non son os solos dos inmobles dos xulgados.
Os anuncios realizados pola consellaría non son terminantes no que fai os prazos e
non son claras no orzamento que se vai empregar para desenvolver estas tarefas con
todas as garantías xurídicas precisas que marca a lei. Cómpre definilos.
Este Grupo Parlamentar coñece das eivas que está revelar a experiencia piloto que
se leva a cabo en Pontevedra. Cómpre extraer as ensinanzas oportunas desa primeira
experiencia e incorporalas na fase de estensión dese proceso ao conxunto das
dependencias xudiciais radicadas no noso país.
O Grupo Parlamentar de AGE quere coñecer a disposición do goberno da Xunta para
seguir as conclusións recollidas no informe que se elaborara ao proxecto de decreto
sobre arquivos xudiciais territoriais e da Xunta de Expurgo Xudicial de Galicia. Entre
outras as que indicaban que na selección das maxistraturas que presidirán a Xunta de
Expurgo debiase optar por aquelas que non exerzeran funcións xurisdiccionais,
apuntándose como posibilidade que se atribuíra á Presidencia da Sala de Goberno do
TSXG con potestade delegatoria a favor das maxistraturas que non exerzan as
devanditas funcións xurisdiccionais.
Aprobada a Orde de 4 de setembro de 2012 pola que se aproban as normas e
modelos de transferencia da documentación xudicial e se determina o comezo das
actividades dos arquivos xudiciais territoriais e da Xunta de Expurgación galega, esta
se inscribe no marco do RD 937/2003 de 18 de xullo, de modernización dos arquivos
xudiciais e require agora do desenvolvemento das súas previsións.
Queremos coñecer os calendarios de remisión que van secuenciar o traballo nos
diferentes arquivos de xestión e territoriais. Queremos coñecer o plan de traballo da
Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia. Queremos coñecer o
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calendario de aplicación da disposición adicional primeira, que se conecta coas outras
demandas de información sinaladas.
O Grupo Parlamentar de Alternativa avoga por entregar a esta tarefa a maior
relevancia e os recursos humanos e materiais necesarios para ser quen de completala
neste mandato lexislativo.
Por todo isto, preséntase a seguinte

PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate no Pleno:

-

O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta de Galicia a incorporar as
conclusións do Informe elaborado polo Consello Xeral do Poder Xudicial encol
do proxecto de decreto sobre arquivos xudiciais territoriais e da Xunta de
Expurgo Xudicial de Galicia en materia da composición do devandito órgano.

-

O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta a que promova os medios
necesarios para garantir a realización efectiva do expurgo xudicial nos arquivos
do noso país no prazo desta lexislatura.

Compostela, 21 de febreiro de 2013.

Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do GP de AGE

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 21/02/2013 14:41:32
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a
iniciativa da súa deputada Eva Solla Fernández ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Comisión relativa aos capeláns do Servizo Galego de Saúde.
A Constitución Española garante a aconfesionalidade relixiosa do Estado así coma a
liberdade ideolóxica e de culto. O Estatuto de Galicia establécese conforme a
Constitución. Polo tanto, independientemente dos acordos que poida establecer o
Estado ou a Comunidade coa Igrexa Católica, non cabe ningún trato de favor cara
ela ou calquer outro tipo de relixión ou crenza.
Na atención especializada do Sevizo Galego de Saúde, realizan labor relixiosa
decenas de capeláns que cobran directamente do erario público, gozando ademáis a
Relixións Católica de outros privilexios nos nosos hospitais públicos, tales coma
contar con capelas propias, cando, sendo un centro público debería primar a
aconfesionalidade.
Por todo isto, presentamos a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Comisión.

O Parlamento de Galicia insta á Xunta e á Consellería de Sanidade a rematar cos
privilexios da confesionalidade católica nos nosos Hospitais Públicos e para iso:
1.- Os capeláns deixarán de ser persoal do Servizo Galego de Saúde e deixarán, xa
que logo, de percibir un salario público.
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2.-Eliminaranse os privilexios de calquer tipo para calquera relixión na Sanidade
Pública.
3.-Garantirase a liberdade de culto no Servizo Galego de Saúde e para iso, as
chamadas “capelas” dos Hospitais, pasarán a servir para calqueira tipo de relixión ou
crenza non relixiosa que as precise para dar servizo aos doentes.
Compostela, 18 de febreiro de 2013

Asdo. Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. da AGE
Xosé M. Beiras Torrado
Portavoz do G.P. da AGE.

Asinado dixitalmente por:
Eva Solla Fernández na data 18/02/2013 12:43:11
Xosé Manuel Beiras Torrado na data 18/02/2013 12:43:16
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Carmen Acuña do Campo, Beatriz
Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar, a
través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Comisión.
Exposición de motivos
Ante a presentación dos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2013
na Cámara galega púxose en evidencia unha vez máis a falta absoluta de
compromiso do PP coa igualdade de xénero.
Falta de compromiso tanto no fondo coma na forma.
No fondo o comprobar como un ano máis o Goberno de Feijóo recorta os
orzamentos destinados a igualdade. No ano 2009 destinábase á igualdade
en Galicia máis de 60 millóns de euros e agora no 2013 tan só 12 millóns.
Ademais entre o 2012 e o 2013 rebaixouse aínda un 4 % máis. Pero o que
evidencia claramente o compromiso do PP coa igualdade e que dun
orzamento de preto de 12 mil millóns de euros, igualdade só leve uns 12
millóns, é dicir, unha milésima parte.
E falta de compromiso tamén na forma, pois os orzamentos do 2013
chegaron aos grupos parlamentarios sen o perceptivo informe de impacto
de xénero.
Por certo que o ser reclamado ese informe polo Grupo Parlamentario
Socialista, xa que a ausencia do mesmo comprometería seriamente a
tramitación dos mesmos. Nos informaron de que o goberno si axuntara
dito informe pero foi a cámara a que esqueceu incluílo.
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Chama a atención que unha Cámara presidida por unha muller, aínda que
do PP, demostre esa falta de sensibilidade e compromiso coa igualdade de
xénero.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pero a falta de compromiso do Goberno quedou tamén patente o ver e o
analizar dito informe.
Texto escueto e, ademais, calcado do anterior, do ano 2012. Ademais
pódese comprobar como se limita a facer tan só un par de comentarios
sobre partidas case específicas para as mulleres e no análise transversal da
repercusión do conxunto das partidas na igualdade, como recollen os
informes doutras comunidades autónomas.
Xustifica o Goberno o pírrico do informe nas mesmas limitacións que
denunciaban no ano anterior.
Limitacións que dependen do propio
Goberno e que se tiveran un pouco de interese eles mesmos houberan
corrixido.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que:
1. A partir de agora o informe preceptivo sobre impacto de xénero que
debe acompañar os orzamentos da Xunta de Galicia se realice sobre
o conxunto íntegro dos libros coas distribucións conceptuais e
cuantitativas que debe coñecer a Secretaría Xeral de Igualdade con
antelación suficiente para poder elaboralo.
2. De forma inmediata se estableza a igualdade de xénero como grupo
de función no contexto dos orzamentos da Xunta de Galicia.
Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2013
Asdo.: Carmen Acuña do Campo
Beatriz Sestayo Doce
Marisol Soneira Tajes
Vicente Docasar Docasar
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Alvarez
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Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Carmen Acuña do Campo na data 18/02/2013 12:37:38
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Beatriz Sestayo Doce na data 18/02/2013 12:37:42
María Soledad Soneira Tajes na data 18/02/2013 12:37:48
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 18/02/2013 12:37:54
Abel Fermín Losada Álvarez na data 18/02/2013 12:38:01
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa da súa
deputada, Yolanda Díaz Pérez, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de Lei, para o seu
debate en Comisión, relativa ao ERE encuberto da consellaría de Benestar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda rexeita de plano a amortización de
prazas da RPT da Consellaría de Traballo e Benestar, que se constitúe nun dos primeiros ERE,s
que se practican nesa deturpada administración pública galega a causa do furor neoliberal do
PP. Ataque aos servizos e emprego público da comunidade que volve deixar en evidencia as
mentiras electorais de Feijóo, que se comprometera a non destruír máis emprego público.
En concreto na cidade de Ferrol esta retallada destrúe 8 postos de traballo , desmantelando un
equipo de valoración das situacións de dependencia. A consellaría minte alegando razóns de
centralización porque o certo é que non se crean os correlativos postos de traballo nos
servizos de dependencia de A Coruña. Se elimina un equipo de persoal público que realizaba as
avaliacións outrosí doutra praza nun centro sociocomunitario.
Este Grupo Parlamentar se pregunta con preocupación que novas consecuencias negativas vai
ter a redución de traballadores e traballadoras nun servizo que acubilla xa un retraso mortal
a causa das antipolíticas que o PP practica nos servizos públicos en particular en amteria de
dependencia; antipolíticas que lastiman fondamente ás persoas que se atopan nas situacións
sociais máis vulnerables.

Por todo isto, preséntase a seguinte

PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate na Comisión:

-

O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta de Galicia a manter a totalidade das
prazas da RPT da Consellaría cuxa amortización se anuncia.

-

O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta a manter o actual equipo de atención
á dependencia radicado na cidade de Ferrol.
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Compostela, 18 de febreiro de 2013.

Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do GP de AGE

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 18/02/2013 13:30:50
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Carmen Gallego Calvar, José Luis Méndez
Romeu, Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio
Sánchez Bugallo, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
O proxecto de parque eólico promovido por Enel Green Power España coa
denominación de Pedras Negras nos Montes de O Morrazo, está xerando unha
grande contestación social e política nesta comarca e concellos limítrofes, como é o
caso de Vilaboa.
Os montes de O Morrazo afectados por este proxecto están inscritos nos espazos
naturais de Galicia e declarados cómo chan rústico de especial protección de espazos
naturais nas normas subsidiarias de carácter provincial.
Segundo o proxecto os 14 aeroxeneradores estarán situados en puntos de entre 450 e
600 m de altitude sobre o nivel do mar, cun forte impacto paisaxístico. Cada
aeroxenerador ten unha altura de 175 metros (119 de fuste e 112 de diámetro de
rotor).
Ademais do impacto paisaxístico e ambiental polas características do entorno, tamén
é de destacar o impacto sobre o patrimonio arqueolóxico e sobre o aproveitamento
dos mananciais de auga para os veciños e veciñas, sobre todo nos concellos de
Vilaboa e Moaña.
A fauna e flora, o curso dos ríos e os seus afluentes, as brañas, as mámoas, etc.
sufrirían, de levarse a cabo o proxecto, graves impactos provocados pola apertura e
ampliación de pistas para transporte de pezas, cimentación, explanada e plataforma
de montaxe de cada aeroxenerador, gabias para cableado e comunicacións, etc. é
dicir, sufrirán tanto na fase de construción e instalación como na fase de
funcionamento do parque eólico.
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Partido dos
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de Galicia

A protección do territorio e dos valores ambientais ten que ser unha política
transversal na Xunta de Galicia, poñendo por encima dos intereses sectoriais a
protección do medio ambiente. Para iso existen disposicións normativas tanto
comunitarias, como estatais e mesmo autonómicas que non poden ser bordeadas. A
aposta pola repotenciación dos parques existentes, a optimización da enerxía
producida e a I+D+i en materia de almacenamento da enerxía eólica poden ser máis
eficaces en termos enerxéticos que iniciar un novo proxecto de incerto percorrido e
cun grande impacto ambiental e social na zona territorial para a que se proxecta,
unha das áreas máis dinámicas do noso territorio e que máis vencellada está a
actividades de espallamento e lecer como o turismo, mesmo de natureza.
Polo exposto, e ante a grave alarma social provocada por este proxecto, o Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1) Retirar do Plan Sectorial Eólico de Galicia a área de reserva eólica do
Morrazo.
2) Declarar a incompatibilidade e inviabilidade do proxecto de parque eólico de
Pedras Negras coa preservación
dos valores naturais, paisaxísticos,
xeolóxicos, arqueolóxicos, etnográficos, sociais e económicos do espazo
natural dos Montes do Morrazo.
3) Rexeitar a declaración de utilidade pública do proxecto, dado o manifesto
interese privado do mesmo, o que debe conlevar tamén a retirada da urxente
ocupación e, no seu caso, expropiación forzosa dos terreos afectados tanto
privados como públicos e comunais.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: Carmen Gallego Calvar
José Luis Méndez Romeu
Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
José Antonio Sánchez Bugallo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Alvarez
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Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Carmen Gallego Calvar na data 19/02/2013 11:18:27
Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Luís Méndez Romeu na data 19/02/2013 11:18:36
Patricia Vilán Lorenzo na data 19/02/2013 11:18:46
Raúl Fernández Fernández na data 19/02/2013 11:18:53
José Antonio Sánchez Bugallo na data 19/02/2013 11:19:00
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 11:19:08

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

10717

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Carmen Gallego Calvar, Patricia Vilán Lorenzo,
Raúl Fernández Fernández e José Antonio Sánchez Bugallo, a través do seu
portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª,
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos

Con data do 1 de xaneiro do presente ano a empresa Nabia, que cubre o
servizo de transporte marítimo entre Vigo e Moaña, suprimiu de xeito
unilateral o servizo de domingos e fixo unha suba do prezo do billete
ordinario nun 5 %.
Esta decisión supón un grave inconveniente para as persoas usuarias deste
servizo que utilizan o transporte marítimo por razón de frecuencia e
rapidez, para o seu traballo diario e acudir aos servizos médicos e de outra
índole como para o lecer.
Non é a primeira vez que se producen estes feitos, xa en anos anteriores
esta e outras compañías de transporte fixeron redución de servizos, de
frecuencias, incremento de prezos, etc. que dificultan cada vez máis a
mobilidade das veciñas e veciños desta comarca (basicamente de Moaña e
Cangas) coa cidade de Vigo.
A ría de Vigo podería ter no transporte marítimo resposta para a axilidade
do movemento de persoas entre as dúas beiras e ao mesmo tempo garantir
a fluidez no tráfico da Ponte de Rande que hoxe está saturado e a espera
dunha ampliación que se aventura a longo prazo, de producirse.
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Polo exposto, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1) Que se dirixa á compañía Nabia, concesionaria deste servizo, co
obxecto de que repoña o servizo do domingo en Moaña como se viña
prestando.
2) Que poña en marcha de xeito urxente, e mediante a cooperación con
outras administracións, dun sistema de billete único que permita
abaratar os custos destes servizos de transporte e facilite a
mobilidade entre as dúas beiras da ría de Vigo.
3) Que se desenvolva un estudio das posibilidades de mellorar o actual
transporte entre Cangas - Moaña e Vigo.
4) Que se avalíe a posibilidade de incrementar o transporte marítimo na
ría de Vigo e que facilite a mobilidade entre puntos da ensenada de
San Simón – Vigo - Moaña e Cangas, como podería ser o concello
de Vilaboa, a través do seus peiraos de San Adrián e Santa Cristina
de Cobres.
5) Que se dea conta ao Parlamento de Galicia das conclusións destes
estudos.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: Carmen Gallego Calvar
Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
José Antonio Sánchez Bugallo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Alvarez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Carmen Gallego Calvar na data 19/02/2013 11:42:04
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo na data 19/02/2013 11:42:11
Raúl Fernández Fernández na data 19/02/2013 11:42:18
José Antonio Sánchez Bugallo na data 19/02/2013 11:42:25
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 11:42:29
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas Carmen Gallego Calvar, Carmen Acuña do Campo e María
Quintas Alvarez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Comisión.
Exposición de motivos
O termo municipal de Moaña ten necesidade dende hai varios anos dun novo
centro de saúde, dado o incremento poboacional deste concello.
A reivindicación constante desta eiva deu como resultas que no Goberno da
Xunta de Galicia dos anos 2005-2009 se chegase a programar a súa construción e
se iniciasen os trámites para a necesaria dotación de chan apropiado no
municipio, daquela co debate sobre a aprobación do PXOM vixente.
O Plan Xeral de Ordenación Municipal está xa aprobado definitivamente pola
Xunta de Galicia, polo tanto, este obstáculo non debería existir neste intre, malia
iso, os orzamentos do Goberno de Núñez Feijóo para o ano 2013 tampouco
contemplan ningunha partida que revele a intención da Xunta de Galicia sobre
este investimento.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte proposición
non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a levar a cabo o proxecto de centro
de saúde para Moaña, coa programación do financiamento plurianual suficiente,
que permita licitar a obra neste ano 2013.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: Carmen Gallego Calvar
Carmen Acuña do Campo
María Quintas Alvarez
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Alvarez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Carmen Gallego Calvar na data 19/02/2013 11:33:20
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 11:33:28
María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 11:33:34
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 11:33:40
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario Socialista, por iniciativa das súas
deputadas, Beatriz Sestayo Doce e María Carmen Acuña do
Campo, e do seu deputado, José Luis Méndez Romeu, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Comisión.
O desmantelamento dos servizos públicos vén sendo unha
constante na folla de ruta da Dereita do conxunto do Estado e,
sinaladamente, do Goberno de Núñez Feijoo.
Ao longo dos anos de Goberno dende a súa primeira toma de
posesión poden enumerarse toda unha serie de servizos públicos que
eran prestados con anterioridade pola Administración autonómica,
como piar garante da igualdade de oportunidades e do Estado de
benestar, e que o Goberno do PP ten pasado a mans privadas ou,
simplemente, teñen deixado de prestarse.
Isto vén acontecendo co Laboratorio de Saúde Pública da
cidade da Coruña con ámbito de actuación en toda a provincia. O
devandito laboratorio viña prestando servizos esenciais para a
preservación da saúde que o Goberno Feijoo, nunha concepción do
dereito á saúde do que vai facendo gala nos progresivos ataques á
sanidade pública, leva dous anos desmantelando.
Servizos como a análise das augas de consumo humano, dos
caterings dos comedores escolares, de piscinas de uso colectivo ou o
control de Industrias Lácteas teñen deixado de prestarse ou van
desaparecer polo recorte progresivo dos medios cos que contaba o
Laboratorio de Sanidade da Coruña ata o punto de que o Goberno
autonómico acaba de anunciar o seu inconcibible peche.
Neste laboratorio prestan estes vitais servizos públicos un
persoal altamente cualificado, ata o punto que esa cualificación
ademais das técnicas de traballo dos mesmos, foron premiadas con
numerosas acreditacións expedidas pola Escola Nacional de
Acreditacións que se perderán de pecharse ese laboratorio.
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En virtude do exposto o Grupo Parlamentario Socialista
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta ao Goberno da Xunta de Galicia a
rectificar a súa decisión de pechar o laboratorio de Sanidade e Saúde
pública da Coruña dependente da Consellería de Sanidade, garantindo
a permanencia de todo o persoal, e dotándoo de medios para a debida
prestación dos servizos de saúde pública que viña prestando ata hai
dous anos.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asinado dixitalmente por:
Beatriz Sestayo Doce na data 19/02/2013 11:55:57
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 11:56:07
José Luís Méndez Romeu na data 19/02/2013 11:56:21
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 11:56:32
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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.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa
da súa deputada Montserrat Prado Cores e do seu deputado Francisco Xesús
Jorquera Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa á
necesidade da convocatoria inmediata de eleccións nas confrarías de Galiza.

A lexislación vixente en materia de eleccións nas confrarías galegas establece
que é a Consellaría competente en materia de pesca a que debe convocar
eleccións para todas as confrarías e as súas federacións. Ten polo tanto a
Consellaría do Medio Rural e do Mar a capacidade para convocar e unificar os
procesos electorais nas confrarías galegas.
Unha grande parte dos órganos de goberno das confrarías teñen moi amplamente
superado, incluso por anos, os mandatos legais establecidos.
Esta, máis que demora, parálise na celebración dos procesos electorais está a
provocar por un lado,unha situación democraticamente intolerábel coa
conculcación dos dereitos d@s asociad@s á participación e á configuración
democrática dos órganos de goberno das confrarías nos prazos legais
establecidos, e por outro está a provocar situacións de conflitividade, en algúns
casos latente e noutros xa explicitados, conflitos graves e enfrontamentos que
están a deteriorar a normal convivencia entre @s soci@s dos pósitos.
Esta situación ten dado lugar ademais, ou derivado, das situacións de
conflitividade xa mencionadas á presentación de contencioso-administrativos
contra a Consellaría do Mar por non ter convocado eleccións, á actuación da
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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.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Fiscalía instando á Consellaría á celebración dos procesos electorais e o que é
máis grave está a permitir un moi alto nivel de discrecionalidade na actuación da
propia Consellaría.

Estas son as razóns que levan ao BNG a presentar a seguinte Proposición non de
lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento Galego insta á Consellaría do Medio Rural e do Mar a:

Posta en marcha de xeito inmediato, sen máis demora, dos procesos electorais en
todas as confrarías de Galiza.

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2013

Asdo.:Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG
Francisco Xesús Jorquera Caselas
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
María Montserrat Prado Cores na data 19/02/2013 13:15:46
Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 19/02/2013 13:16:01
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa da súa
deputada, Yolanda Díaz Pérez, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de Lei, para o seu
debate en Comisión, sobre o desmantelamento do centro xuvenil As Mariñas.
O centro xuvenil de As Mariñas é un dos equipamentos que restan desarbolados diante do
anuncio da consellaría de traballo e benestar de amortizar 251 postos de traballo de persoal
laboral indefinido. No centro en cuestión se destruirían 11 postos de traballo o que suporía na
práctica a súa privatización. Outra máis nese centro destrutor de emprego público e triturador
de servizos en que se converteu a consellaría de traballo e benestar.
O anuncio da consellaría concitou un rexeitamento unánime de plantilla, veciñanza e concello
de Bergondo. Así fai as cousas este goberno: contra todas e todos e para beneficio dalgúns
amigos do poder.
Este centro que se atopa en Gandarío vería a desaparción dos servizos de comedor e limpeza.
Canta incongruencia e improvisación non semella haber en desmontar un equipo de traballo
nun centro que ten conveniado co ministerio de agricultura un investimento de 300.000 euros.
O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda considera necesario manter en
funcionamento como ate de agora o complexo xuvenil de As Mariñas.

Por todo isto, preséntase a seguinte
PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate en Comisión:

O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta a manter aberto o centro xuvenil de As
Mariñas coa plantilla actual e no réxime de xestión pública directa.
Compostela, 19 de febreiro de 2013.
Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do GP de AGE
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Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 19/02/2013 13:31:39
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O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa do seu
deputado Xabier Ron Fernández, ao abeiro do artigo 160 do regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión relativa a que o Parlamento
Galego inste ao goberno do Estado a que esixa ao reino de Marrocos a liberdade de todos os
presos políticos saharauís.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O domingo 17 de febreiro consumouse unha fonda inxustiza en materia de preservación dos
dereitos humanos. Referímonos, en concreto, ás sentenzas coas que un tribunal militar
marroquí condeaba de forma totalmente desproporcionada e salvaxe a 24 activistas saharauis.
A cronoloxía dos acontecementos remóntase ao 8 de novembro de 2010, cando o
Campamento de Gdeim Izik, nos arredores do Aiún, organizado por milleiros de persoas
saharauis para protestar de forma pacífica polas súas deplorables condicións de vida, foi
disolto violentamente polas forzas de ocupación marroquís causando vítimas e desaparecidos.
A pesar de que non ten xurisdición sobre o Territorio non Autónomo do Sahara Occidental, o
réxime marroquí procedeu a xulgalos nun tribunal militar que, a xuízo de numerosos observadores
internacionais non contou coas debidas garantías por falta de probas. Montouse unha acusación,
pero as armas coas que supostamente foron asasinados os axentes carecían de impresións dixitais
dos acusados. Ademais, só se practicou unha proba forense e non se realizou ningún test de ADN.
Tras nove días de xuízo e sete horas de deliberación o tribunal militar marroquí condenou a nove
activistas a cadea perpetua, a catro a 30 anos de cárcere, a outro dez a penas de entre 20 e 25 anos
e aos dous últimos a dous anos de cárcere.
A sentenza é unha auténtica ignominia e unha absoluta inxustiza e vulnera as normas que
deben rexer a xustiza e a equidade. Os 24 activistas di campamento de Gdeim Izik xa tiveron
que sofrer situación de prisión preventiva durante máis de dous anos (o cal vulnera o Pacto
Internacional de Dereitos Civís e Políticos), e foron inxustamente condeados por defender os
dereitos do pobo saharaui.
Diferentes institucións europeas, parlamentos nacionais e o propio Parlamento Europeo
viñeron sistematicamente denunciando estas violacións e esixindo que a Misión das Nacións
Unidas despregada na zona (MINURSO, Misión de Nacións Unidas para o referendo no Sahara
Occidental), monitorice o respecto aos dereitos humanos do pobo saharauí.
De feito, o pasado 7 de febreiro, a última sesión do Parlamento Europeo aprobou o seu
mandato para a XXII sesión do Consello de Dereitos Humanos de Nacións Unidas a celebrar en
Xenebra, do 25 de febreiro ao 22 de marzo, onde se solicita, ademais dunha solución xusta e
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duradeira ao conflito mediante o exercicio dun referendo de autodeterminación, a liberdade
de todos os presos políticos saharauís.

Resolución do Parlamento Europeo, de 7 de febreiro de 2013, sobre o 22º período de sesións
do Consello de Dereitos Humanos das Nacións Unidas (2013/2533(RSP)
“ Manifesta a súa preocupación polo feito de que sigan violándose os dereitos humanos no
Sahara Occidental; pide que se protexan os dereitos fundamentais do pobo do Sahara
Occidental, incluídos a liberdade de asociación, a liberdade de expresión e o dereito de
manifestación; esixe a liberación de todos os presos políticos saharauís; saúda o nomeamento
dun enviado especial para o Sahel e destaca a necesidade dun seguimento internacional da
situación dos dereitos humanos no Sahara Occidental; apoia unha solución xusta e duradeira
do conflito baseada no dereito á autodeterminación do pobo saharaui, de conformidade coas
resolucións das Nacións Unidas”

ACORDOS
Considerando estes feitos o grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda presenta
a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión:

1) O Parlamento Galego insta ao goberno do Estado a que subscriba o mandato do
Parlamento Europeo, do 7 de febreiro de 2013, adoptado na XXII sesión do Consello de
Dereitos Humanos de Nacións Unidas e que esixa ao reino de Marrocos a liberdade de
todos os presos políticos saharauís, incluído o Grupo de 24 presos de Gdeim Izik,
recentemente condenados por un tribunal militar marroquí.
2) O Parlamento Galego insta a que en aras de solicitar a protección dos dereitos
fundamentais do pobo saharauí, destacar a necesidade dun mecanismo internacional de
seguimento dos dereitos humanos no Sahara Occidental e apoiar unha solución do conflito
baseada no exercicio do dereito á autodeterminación do pobo saharauí, como establecen
numerosas resolucións das Nacións Unidas.

Compostela, 19 de febreiro de 2013.

Asdo. Xabier Ron Fernández
Deputado do G.P. da AGE
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Asinado dixitalmente por:
José Javier Ron Fernández na data 19/02/2013 14:40:56
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O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA) ao través do
deputado Xabier Ron Fernández presenta unha corrección de erros nas Proposicións Non de
Lei para Comisión e Pleno con números de rexistro 3.989 e 4.064 respectivamente.

No apartado 1 da parte resolutiva, deben introducirse as palabras en negriña: “O Parlamento
Galego insta á Xunta de Galicia a que requira do goberno do Estado”.
No apartado 2 da parte resolutiva subsituír o apartado que figura polo seguinte moito máis
claro:
“O Parlamento Galego insta a que en aras de solicitar a protección dos dereitos
fundamentais do pobo saharaui, se estableza un mecanismo internacionalde seguimento dos
dereitos humanos no Sáhara Occidental e se apoie unha solución do conflito baseada no
exercicio do dereito á autodeterminación do pobo saharaui, como establecen numerosas
resolucións das Nacións Unidas.”

Compostela, 25 de febreiro de 2013.

Asdo. Xabier Ron Fernández
Deputado do GP de AGE

Asinado dixitalmente por:
José Javier Ron Fernández na data 25/02/2013 11:04:08
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Grupo
Parlamentario
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa das súas deputadas, Beatriz Sestayo Doce, Carmen
Gallego Calvar, María Quintas Álvarez e María Carmen Acuña
do Campo, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión.
O Grupo Parlamentario Socialista vén denunciando dende hai
tempo a «depredación» dos servizos públicos levada a cabo polo
Goberno de Núñez Feijoo. Doutra banda, os constantes
incumprimentos dos compromisos electorais evidencian unha fraude
na consecución de votos mentindo aberta e conscientemente á
cidadanía, do que existe sobrada acreditación.
Unha das promesas máis aireadas polo presidente Feijoo na
campaña electoral foi a de non impor novos sacrificios «aos
empregados públicos» toda vez que «xa tiñan sufrido demasiado».
Feijoo durante a campaña electoral anunciaba que non se
producirían novos recortes nos dereitos e remuneracións dos
empregados públicos. Tras a campaña a falsidade dos seus anuncios
quedaba á vista de todo o pobo galego cando non só impoñía novos
recortes nas retribucións dos empregados públicos senón que a
maiores amortizaba prazas de emprego público e pechaba servizos
Entre os servizos e empregos desmantelados destacan algúns
servizos e empregos de vital importancia para a cidadanía, como ten
acontecido co Equipo de Valoración e Dependencia (EVO) de Ferrol
que queda desmantelado destruíndo as prazas que ocupan unha
auxiliar administrativa , un titular superior médico, un fisioterapeuta e
catro traballadoras sociais. Esta destrución confirma unha mentira,
unha vontade política de destruír os servizos públicos e o boicot á
coñecida como Lei de dependencia na que nunca creu o PP.

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

En virtude do exposto o Grupo Parlamentario Socialista,
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:

Socialistas
de Galicia

1.º) Rectificar a política de desmantelamento dos servizos
públicos desenvolvida polo Goberno presidido por Núñez Feijoo?
2.º) Recuperar inmediatamente o EVO en Ferrol, recuperando
as funcións que prestaban e os empregos públicos destruídos.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Beatriz Sestayo Doce na data 19/02/2013 17:09:31
María Carmen Gallego Calvar na data 19/02/2013 17:09:39
María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 17:09:45
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 17:09:58
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 17:13:31
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa dos
seus deputados Carlos Aymerich Cano e Francisco Xesús Jorquera Caselas e
da súa deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Comisión, relativa ao saneamento integral da ría de Corcubión e Cee.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pasada semana, os días 12 e 13 de Febreiro, a comisión de peticións do
Parlamento Europeu visitou as rías de Vigo, O Burgo e Ferrol para comprobar,
sobre o terreo, a infracción da normativa comunitaria denunciada por diversas
asociacións e entidades galegas. Por razóns de tempo, os eurodeputados non
puideron visitar a ría de Corcubión e Cee por máis que, cualificados os seus
bancos marisqueiros como zona C, a Comisión Europea iniciara xa en 2010 un
expediente de infracción diante do incumprimento das Directivas en materia de
cualidade de auga para o baño e e para a explotación marisqueira.
Fóra de actuacións singulares de eliminación de pontos de verquido concretos,
segue pendente o saneamento integral da ría, tal e como reiteradamente están a
demandar diversos colectivos cidadáns e, especialmente, das agrupacións de
mariscadores e mariscadoras da ría.

Así as cousas, formúlase a seguinte
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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.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

PROPOSICIÓN NON DE LEI

O Parlamento insta ao goberno a iniciar de inmediato o saneamento integral da
ría de Corcubión e Cee, a fin de cumprir os estándares europeus de cualidade da
auga para baño e marisqueo.

Santiago de Compostela, a 19 de Febreiro de 2013

Asdo.: Carlos Aymerich Cano
Deputado do G.P. do BNG
Francisco Xesús Jorquera Caselas
Portavoz do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 19/02/2013 16:56:28
Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 19/02/2013 16:56:36
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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.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Ana Belén Pontón Mondelo na data 19/02/2013 16:56:42
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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.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do
seu deputado Carlos Aymerich Cano e das súas deputadas María do Carme
Adán Villamarín e Ana Belén Pontón Mondelo, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa á Torre e ao
Pazo de Guimarei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A escasos quilómetro e medio do centro da vila da Estrada atópanse a Torre e o
Pazo de Guimarei. A Torre data do século XII e está semiderruída. O Pazo é do
século XVII e malia o abandono, mantén intacta a súa estrutura. Na actualidade,
ambos elementos, así como a extensa finca onde están situados, que contén
carballos e castiñeiros, son de propiedade privada. O Concello da Estrada detenta
sobre a Torre un dereito de adquisición preferente ao prezo taxado de 360.000€,
non así sobre Pazo.
Semella conveniente, contodo, que tanto a Torre como o Pazo pasen a
titularidade pública a fin de restauralos e pólos en valor, como activo tuístico e
cultural para o Concello da Estrada e o conxunto da comarca, para o cal resultaría
imprescindíbel a cooperación económica entre o Concello da Estrada e a Xunta
de Galiza.

Así as cousas, formúlase a seguinte
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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.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

PROPOSICIÓN NON DE LEI
O Parlamento insta ao goberno a colaborar financeiramente co Concello da
Estrada para adquisición, restautración e posta en valor da Torre e do Pazo de
Guimarei.

Santiago de Compostela, a 19 de Febreiro de 2013

Asdo.:Carlos Aymerich Cano
Deputado e Portavoz S. do G.P. do BNG
María do Carme Adán Villamarín
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 19/02/2013 17:18:16
María do Carme Adán Villamarín na data 19/02/2013 17:18:26
Ana Belén Pontón Mondelo na data 19/02/2013 17:18:34
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e a iniciativa de Román Rodríguez González, Jaime
Castiñeira Broz, Santiago Freire Abeijón, Alejandro Gómez Alonso,
Antonio Mouriño Villar, Enrique Novóa López e Daniel Varela
Suanzes – Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en
Comisión.
Exposición de Motivos
A xestión da mobilidade urbana é un dos grandes retos da xestión
pública das cidades, pola multiplicación tanto dos desprazamentos
interurbanos, como dos tráficos entrada/saída como consecuencia
da ampliación espacial das súas áreas funcionais e da separación
dos lugares de residencia e traballo.
Téñense formulado diversas solucións tendentes ao fomento da
internodalidade do transporte público e de estratexias como a posta
en marcha de aparcamentos disuasorios para vehículos privados.
Neste senso desde a Xunta de Galicia avánzase nesta liña coa
elaboración do Plan Sectorial de aparcamentos disuasorios ligados
ao fomento do transporte público e do viaxe compartido nos ámbitos
metropolitanos de A Coruña. Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago de
Compostela, Lugo e Ourense.
No mesmo abórdase esta problemática cunha visión integral que
afecta a cualificacións urbanísticas, á reorganización de liñas de
transporte colectivo ou ao fomento de novos ámbitos de mobilidade
máis sostibles económica e ambientalmente.
Ademais das áreas urbanas principais do país, o sistema de
asentamentos conta con áreas de elevada densidade e fluxos de
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
DE GALICIA
Rúa do Hórreo, 63
15702 Santiago de Compostela
T. 981 551 510
F. 981 551 422

gp-pp@parlamentodegalicia.es
www.ppdegalicia.com
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mobilidade en especies singulares, tales como certos entornos
litorais ou cabeceiras de comarca, aos cales tamén sería de
interese estender esta metodoloxía de planificación.

Por estes motivos,
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a elaborar un
estudo para a ampliación espacial do Plan Sectorial de
aparcamentos disuasorios aos núcleos do sistema urbano
intermedio definidos nas Directrices de Ordenación do Territorio.”

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 19/02/2013 17:42:00
Román Rodríguez González na data 19/02/2013 17:42:18
Jaime Castiñeira Broz na data 19/02/2013 17:42:33
José Santiago Freire Abeijón na data 19/02/2013 17:42:39
Alejandro Gómez Alonso na data 19/02/2013 17:42:50
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
DE GALICIA
Rúa do Hórreo, 63
15702 Santiago de Compostela
T. 981 551 510
F. 981 551 422

gp-pp@parlamentodegalicia.es
www.ppdegalicia.com
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Antonio Mouriño Villar na data 19/02/2013 17:43:00
Enrique Nóvoa López na data 19/02/2013 17:43:25
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 19/02/2013 17:43:36
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e a iniciativa de Román Rodríguez González, Jaime
Castiñeira Broz, Santiago Freire Abeijón, Alejandro Gómez Alonso,
Antonio Mouriño Villar, Enrique Novóa López e Daniel Varela
Suanzes – Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en
Comisión.

Exposición de Motivos

A aprobación do Plan galego de xestión de residuos urbanos 20102020, contemplaba a posta en marcha dun complexo ambiental de
tratamento de residuos sólidos urbanos no sur de Galicia, coa
finalidade de desconxestionar o actuar complexo de SOGAMA
ubicado en Cerceda e dar cobertura ao ámbito sur da Comunidade.
O Concurso Eólico impulsado pola Xunta de Galicia abriu a
posibilidade de que as empresas adxudicatarias de concesións de
explotacións de enerxía eólica presentases proxectos de
desenvolvemento industrial. Neste senso a empresa Estela Eólica
presenta a iniciativa de por en marcha un complexo ambiental do
sur no concello ourensán do Irixo.
Logo dos reiterados incumprimentos da empresa Estela Eólica,
desde a Xunta de Galicia se lle abre un expediente sancionador,
circunstancia que xunto aos recentes cambios no escenario
enerxético, levan ao anuncio por parte do goberno autonómico da
ampliación do actual complexo de Cerceda.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
DE GALICIA
Rúa do Hórreo, 63
15702 Santiago de Compostela
T. 981 551 510
F. 981 551 422

gp-pp@parlamentodegalicia.es
www.ppdegalicia.com
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Desde o Grupo Parlamentario Popular concordamos en que esta
nova situación reforza a viabilidade do complexo de Cerceda e
permite seguir apostando por unha xestión integrada dos residuos
sólidos urbanos no que se inclúe un proceso combinado de
compostaxe, reciclaxe e valorización enerxética por incineración.

Por estes motivos
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a facer efectiva a
modificación do Plan galego de xestión de residuos urbanos 20102020, coa finalidade de deixar sen efecto a previsión da construción
dun complexo ambiental no sur de Galicia.”

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 19/02/2013 17:29:19
Román Rodríguez González na data 19/02/2013 17:29:35
Jaime Castiñeira Broz na data 19/02/2013 17:31:05
José Santiago Freire Abeijón na data 19/02/2013 17:31:16
Alejandro Gómez Alonso na data 19/02/2013 17:31:27
Antonio Mouriño Villar na data 19/02/2013 17:31:36
Enrique Nóvoa López na data 19/02/2013 17:31:54
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 19/02/2013 17:32:10
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa das súas deputadas, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira
Tajes e Carmen Gallego Calvar, e do seu deputado, Vicente
Docasar Docasar, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión.
Os gobernos presididos por Núñez Feijoo veñen sendo nefastos
para as políticas públicas deste país. O desmantelamento dos servizos
públicos, a amortización de emprego público despois de que o propio
presidente Feijoo comprometese precisamente o contrario na campaña
electoral está provocando unha ferida letal as políticas públicas
esenciais.
No eido da Consellería de Benestar e Traballo o
desmantelamento progresivo e reiterado que se ten producido nestes 5
anos derruíndo servizos vitais para a cohesión social, a prevención e
loita contra a pobreza, a atención ás persoas máis vulnerables resulta
dramático e desolador.
Na cidade de Ferrol os gobernos do PP presididos por Núñez
Feijoo fixeron desaparecer, simplemente no eido das políticas sociais,
a oficina de Dependencia e de Valoración de Discapacidades, a oficina
de Inclusión Social e a oficina de Inmigración deixando no desamparo
máis absoluto a miles de persoas que contaban con eses servizos no
Goberno presidido por Emilio Pérez Touriño e con goberno municipal
Socialista en Ferrol.
Ao mesmo tempo, os recortes en políticas públicas sociais
estrangularon o Plan de drogas, o Programa de persoas sen teito
elaborado polo anterior Goberno municipal e recollido polo Valedor
do Pobo e outras institucións e organismos que recoñecían o seu
carácter pioneiro, a área de Voluntariado e Cooperación entre moitas
outras. A conxunción de dous gobernos de dereitas con nula
sensibilidade social derrogou de facto servizos públicos
extraordinariamente acollidos pola cidadanía, aprobados por
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unanimidade no concello de Ferrol e no Consello de Benestar en
colaboración cá Xunta de Galicia do Goberno bipartito presidido por
Emilio Pérez Touriño, e supuxo a perda de numerosos postos de
traballo destinados ao coidado das persoas que máis o precisan.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A maiores as infraestruturas sociais pactadas entre Goberno
municipal e Goberno autonómico no seu día quedaron paralizadas e
non existe nin unha soa infraestrutura pública social nova en cinco
anos. E máis nin sequera foi quen de abrir o centro de día de Telleiras
que o Goberno bipartito deixou practicamente para entregar hai 5
anos.
En virtude do exposto o Grupo Parlamentario Socialista,
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
Restaurar os servizos públicos desmantelados en Ferrol co
correspondente restablecemento dos empregos públicos.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Beatriz Sestayo Doce na data 19/02/2013 17:30:56
María Soledad Soneira Tajes na data 19/02/2013 17:31:13
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 19/02/2013 17:35:06
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 17:35:24
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas María Quintas Alvarez, Carmen Acuña do Campo e
Concepción Burgo López, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa
a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión.
Exposición de motivos
A nova Lei de medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia
entrou en vigor o 17 de decembro de 2011.
Segundo esta lei, estaba previsto a elección do Director/a Xeral e demais
membros do Consello de Administración nun prazo de seis meses.
En todo caso, o prazo máximo para o nomeamento tanto do Director/a
Xeral como do resto do Consello de Administración era un ano (que xa
pasou).
Sen embargo, estes prazos están directamente ligados á adquisición de
personalidade xurídica da nova Corporación da CRTVG (transferencia de
activos e pasivos da Compañía da RTVG, RG S.A., e TVG S.A. ao novo
ente).
Tamén hai que ter en conta que o prazo máximo para traspaso de activos e
pasivos era de un ano dende a entra en vigor da lei (que tamén pasou).
Precisamente, o 16 de febreiro de 2012 o Consello da Xunta aprobou unha
Comisión de Seguimento para o traspaso de activos e pasivos nos termos
anteriores (cuestión técnica, da que non deron conta á oposición).
No mes de febreiro do 2012 a Mesa do Parlamento tamén procedeu a
aprobar as Normas Reguladoras do Procedemento para a elección do
Director/a Xeral e dos demais membros do Consello de Administración.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que no prazo dun mes
se poñan en marcha os mecanismos previstos para poñer en
funcionamento a nova lei de CRTVG.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: María Quintas Alvarez
Carmen Acuña do Campo
Concepción Burgo López
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Alvarez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 18:36:19
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 18:36:27
María Concepción Burgo López na data 19/02/2013 18:36:33
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 18:36:41

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

10749

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario Socialista, por iniciativa das súas
deputadas, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes e do seu
deputado, Vicente Docasar Docasar, a través do portavoz e ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión.
O complexo xuvenil albergue de Gandarío no concello de
Bergondo suma uns 10.000 metros cadrados nun entorno privilexiado
para o lecer, o deporte, as actividades socioculturais e outras. Este
complexo, de enormes potencialidades e de acreditadas posibilidades
acaba de ofrecer unha mostra máis da sobrada incompetencia do PP
nas políticas públicas e da ambiciosa fame privatizadora de que vén
facendo gala a dereita galega.
O albergue vén sendo obxecto de abandono de impulso público
nos últimos anos no que vén sendo xa o «protocolo» de actuación dos
servizos e programas públicos por parte do Goberno Feijoo. Primeiro
deterióraos e despois suxire, como escusa do mal funcionamento, a
súa privatización.
Isto acaba de acontecer no centro de Gandario onde no canto de
explorar as posibilidades que outrora se levaban no complexo e
ampliar incluso a outras, mesmo no eido sociosanitario nunha das
partes del -coñecida como a Marina-, o Goberno galego manteno
pechado a maior parte do tempo, vedando usos que antes se levaban a
cabo mesmo co concello de Bergondo.
O persoal do centro público acaba de recibir a noticia
«extraoficialmente» da amortización de 11 postos de traballo que
afectan aos postos de cociña, limpeza e almacén.
En virtude do exposto o Grupo Parlamentario Socialista
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:

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

1

10750

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:

Partido dos

1.º) Manter aberto o complexo xuvenil de Gandarìo-A Mariña
no eido público, garantindo polo menos os postos de traballo
existentes.

Socialistas
de Galicia

2.º)
A explorar todas as potencialidades socioculturais,
turísticas e de lecer do centro, garantindo sempre a súa permanencia
dentro da titularidade e xestión pública.
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Beatriz Sestayo Doce na data 19/02/2013 18:53:30
María Soledad Soneira Tajes na data 19/02/2013 18:53:38
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 19/02/2013 18:53:50
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/02/2013 18:54:00
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerdas, por iniciativa do
seu deputado David Fernández Calviño, a través do seu portavoz, ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

Nos últimos anos unha cantidade moi elevada de veciñas e veciños de
Galiza foron estafados polas entidades bancarias mediante productos
coñecidos coloquialmente coma “preferentes” e “subordinadas”. Esta estafa
colectiva require unha acción conxunta de toda a sociedade e, polo tanto, do
Parlamento Galego, institución onde está delegada a soberanía do pobo
galego.
Para intentar dar solución a este problema, a Xunta de Galiza apostou
pola arbitraxe. Aínda que solucionou casos individuais, a maioría dos estafados
continúan agardando unha solución.
Por outra banda, os estafadores aínda non foron enxuiciados e
continúan a desfrutar dos réditos das súas prácticas delictivas.
O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda considera que
o Parlamento debe contribuír a que os estafadores paguen polas súas accións
e, polo tanto, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento de Galicia insta ó Goberno galego a entregar toda a
documentación

que

posúa

sobre

os

estafados

polas

preferentes

e

subordinadas á Fiscalía Superior de Galiza, co fin de iniciar os trámites para
que os estafadores paguen polas súas prácticas delictivas.

10752

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2013.

Asdo.: David Fernández Calviño
Deputado do G.P. da AGE.
Xosé M. Beiras Torrado
Portavoz do G.P. da AGE.

Asinado dixitalmente por:
David Fernández Calviño na data 19/02/2013 19:25:57
Xosé Manuel Beiras Torrado na data 19/02/2013 19:26:09
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario Socialista, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada, José Luis Méndez Romeu, Vicente
Docasar Docasar, Juan Carlos González Santín, María
Concepción Burgo López e José Ramón Val Alonso, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Comisión.
No mes de outubro do 2010, o presidente Núñez Feijoo
inauguraba un hotel, denominado “Palacio de Sober” e radicado nesa
localidade da Ribeira Sacra. O hotel foi promocionado como o de
maior nivel de Galicia, con servizos múltiples, heliporto incluído e
cun prezo de aloxamento por noite que podía chegar a 750 €.
Tratábase así do lanzamento dunha oferta espectacular chamada a
dinamizar o turismo da Ribeira Sacra.
Nese obxectivo a Xunta participou con forza. Dende a delegada
territorial de Lugo, cuxa familia era propietaria do solo necesario para
a construción, ata o Igape que aportou dous millóns e medio de euros
procedentes dun préstamo do Banco Europeo de Investimentos, cun
interese igual ao euribor máis o 0,5 %, aos que se engadiron 887.000
euros de incentivos ao investimento e 418.000 dos Fondos rexionais.
O custo total estimouse en 7,8 millóns de euros. O grupo promotor
non procedía do turismo senón da alimentación.
Transcorridos pouco máis de dous anos a situación é ben
distinta. Dende o principio as empresas provedoras da construción
tiveron problemas para cobrar os seus traballos. Agora, trinta meses
máis tarde da inauguración, a 26 traballadores adebedábanselles dous
meses e medio de salarios. Está presentado un Expediente de
Regulación de Emprego que afectará a 22 traballadores e que levará
ao peche de oito meses cada ano.
“O sono persoal” como fora definido por altos cargos da Xunta
na inauguración, transformado en pesadelo e fracaso. Cómpre
preguntarse pola capacidade de análise do Igape diante do plan de
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negocio dun investimento que agora se revela como errado. A
incapacidade xestora da empresa, que mesmo está rexeitando a
contratación de eventos, ten así consecuencias graves sobre o
emprego. Os posibles condicionantes do Igape sobre a estabilidade do
emprego tamén deben ser coñecidos.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

En consecuencia, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión.
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a negociar
coa empresa propietaria do hotel “Palacio de Sober” fórmulas de
negocio que garantan a continuidade do seu normal funcionamento,
como infraestrutura necesaria para o desenvolvemento turístico e
económico.
Pazo do Parlamento, 20 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
José Luís Méndez Romeu na data 20/02/2013 11:59:33
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 20/02/2013 11:59:42
Juán Carlos González Santín na data 20/02/2013 11:59:55
María Concepción Burgo López na data 20/02/2013 12:00:07
José Ramón Val Alonso na data 20/02/2013 12:00:21
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/02/2013 12:00:28
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA) ao traverso da
deputada Yolanda Díaz Pérez presenta ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento
da Cámara, a seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI para o seu tratamento na Comisión,
relativa á depuración das responsabilidades políticas derivadas da actuación violenta sobre a
cidadanía nun desafiuzamento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA) amosa a súa
preocupación e rexeitamento pola forma e comportamentos violentos en que se resolveu un
caso de desafiuzamento na cidade de A Coruña, o día 18 de febreiro, nunha actuación policial
desproporcionada dado o comportamento pacífico das persoas concentradas defendendo o
dereito humano a non restar sen unha vivenda digna.
Semella de todo punto inadmisible para a conciencia dunha sociedade democrática que diante
do exercicio pacífico por parte dun amplo e plural colectivo de cidadás e cidadáns, incluso
arroupadas por diversos cargos públicos de diferentes organización políticas, a resolución
ordenada sexa facer intervir á policía cun uso desproporcionado da violencia e coa negativa a
se identificar por parte da forza policial. Preguntámonos quen e en que termos se cursaron as
ordes á forza policial para que esta intervira tan desafortunadamente.
Quizabes haxa que resaltar a diferenza no comportamento co servizo de bombeiros, que
asumiu que hai ordes que non se poden cumprir sen menoscabo da dignidade que nos
debemos na nosa condición de seres humanos.
Alternativa Galega de Esquerda considera necesaria unha explicación e rectificación diante
dunha actuación innecesaria e violenta. A depuración de responsabilidades políticas debe ter
un carácter exemplarizador para evitar a reiteración de comportamentos que só alimentan
violencia e ilegalidade por parte do poder político.
Por todo isto, preséntase a seguinte

PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate en Comisión:

-

O Parlamento de Galicia insta ao goberno central a destituír ao Delegado do Goberno,
Samuel Juárez.
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Compostela, 20 de febreiro de 2013.

Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do Grupo Parlamentar de AGE (EU-ANOVA)

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 20/02/2013 11:21:20
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A MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa do súa
deputada Yolanda Díaz Pérez, ao abeiro do artigo 160 do regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión, relativa á concesión da
Medalla ao Mérito da Protección Civil a una dotación de bombeiros da cidade de A Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda, conmovido pola actuación dos
bombeiros que se negaron a colaborar na tentativa de desafiuzamento acaecido na cidade
de A Coruña, o pasado 18 de febreiro, considera que hai razóns fundadas para celebrar o
comportamento libre, crítico e preñado de solidariedade dese grupo de traballadores cunha
cidadá inxustamente ameazada de perder a súa vivenda de sempre.
Este Grupo Parlamentar está certo do valor fundante que ten para a convivencia social o
exercicio cotián dos valores da solidariedade, que efectivamente presidiron a actuación dese
grupo de bombeiros da cidade de A Coruña que, requeridos a forzar violentamente o dereito
dunha muller á vivenda digna, negáronse nun digno e solidario exercicio de conciencia a seren
cómplices dunha inxustiza.
A vella e clásica distinción entre lei e xustiza cobra actualidade e nós impón – no tempo da
crise da globalización económica neoliberal -en canto cidadanía con dereitos, obrigas difíciles
mais necesarias; obrigas nas que se pon en xogo a nosa dignidade e solidariedade, valores sen
os cales non hai convivencia cidadá, apenas un exercicio gladiatorio de egoísmos brutais.
Son tempos os de hoxe onde se require a coraxe cívica de dicir non cando se nos empurra a
sermos cómplices de inxustizas. Son tempos para construír una esperanza colectiva a partires
do laborioso e cotián exercicio da solidariedade cívica.
Considerando estes feitos o grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda presenta
a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión:
- O Parlamento de Galicia insta ao goberno galego a que conceda a Medalla ao Mérito da
Protección Civil aos bombeiros da cidade de A Coruña que salvagardaron o dereito de
cidadanía social dunha cidadá coruñesa negándose a participar no seu desafiuzamento.

Compostela, 20 de febreiro de 2013.
Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do GP de AGE
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Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 20/02/2013 16:45:32
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA) ao traverso da
deputada Yolanda Díaz Pérez e a deputada Eva Solla Fernández presenta ao abeiro do
recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, a seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI
para o seu tratamento na Comisión, relativa ao mantemento das axudas aos equipos de
prevención de drogodependencias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda considera criminal a tentativa do
goberno do PP de propiciar a desaparición dos Programas de Prevención de
Drogodependencias en Galicia mediante a supresión das axudas aos Equipos de Prevención
dependentes dos concellos e mancomunidades, un conxunto de 43 equipos con 61
profesionais – agora con 13 no paro - que operan en 118 concellos cubrindo ao 75% da
poboación galega.
Segundo o actual e vixente Plan de Trastornos Adictivos de Galicia 2011-2016 desenvólvense
na nosa Comunidade Autónoma un total de 337 programas de prevención anualmente
promovidos por concellos e 13 organizacións non gobernamentais. Tamén segundo os últimos
datos dispoñibles, os Equipos de Prevención dependentes dos Concellos realizaban
programas dos que son beneficiarios semestralmente unha poboación total de 323.259
galegos/as (128.917 escolares, 34.680 adolescentes e mozos, 31.108 pais/nais, 4.316
profesores/as, 765 mediadores sociais, 1.203 mozos en autoescolas, 40 empresarios e/ou
traballadores e 122.500 persoas da nosa poboación xeral).
Semellan datos significativos da importancia desta laboura e á luz dos cales cobra máis
gravidade a decisión do PP de destruír eses programas e lanzar cara a ningures a milleiros de
enfermos e ás súas familias.
A decisión de non sufragar os convenios para 2012, comunicada no mes de decembro pasado,
así como a non sinatura para 2013 pon o sistema sociosanitario galego en materia de
drogodependencias ao borde da estinción.
A consellaría dispara sobre un colectivo socialmente feble e sobre uns profesionais que
conqueriron erguer unha rede de prevención malia ás miserias do SERGAS neste eido
asistencial
Este Grupo Parlamentar pregúntase acerca do sentido de aprobar plans como o de Trastornos
adictivos de Galicia ata 2016, ou unha Lei de Prevención do Consumo de Bebidas alcoholicas
en menores, cando se desmantela todo programa e asistencia a eses colectivos.

10760

AGE denuncia e reponsabiliza ao goberno do PP, ao señor Feijóo do peche dos equipos de
prevención e xa que logo do gravísimo problema social e de saúde pública que nos vai
afectar a todas e todos, xa que as súas consecuencias acaban revertendo e influíndo en toda a
poboación galega. O PP coas súas políticas vai provocar mortes e sufrimento sen conto, é tan
duro como certo.
AGE avoga por garantir a estabilidade e continuidade dos programas que levan a cabo os
Equipos de Prevención de Drogodependencias, asemade de clarexar cara onde queren que
camiñen as drogodependencias no futuro.

Por todo isto, preséntase a seguinte
PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate en Comisión:

-

O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta de Galicia a manter a totalidade das
axudas que sufragan a laboura dos Equipos de Prevención de Drogodependencias.

Compostela, 20 de febreiro de 2013.

Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do GP de AGE

Asdo: Eva Solla Fernández
Deputada do GP de AGE

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 20/02/2013 12:50:28
Eva Solla Fernández na data 20/02/2013 16:57:34
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa da
súa deputada Eva Solla Fernández e do seu deputado Xabier Ron Fernández, ao
abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión relativa aos traballadores e traballadoras de
CLECE SA.

Ante a situación de crise económica e os recortes aplicados na administración pública,
moitas son as empresas que, pese a non teren perdas e amparándose na Reforma
Laboral, practican os mesmos recortes e despedimentos.

As limpadoras e limpadores que traballan no Hospital Universitario de Santiago
subcontratados a través da empresa Clece SA están a sufrir un intento de negociar as
súas condicións laborais á mínima, modificando o seu convenio. Isto, que implica entre
outras, importantes perdas salariais, debería ter unha contestación por parte da
Consellería de Sanidade como actual contratante. Sobor de todo cando o orzamento
público destinado á contrata non foi diminuído.

A limpeza dos centros sanitarios é un asunto moi importante e do que depende a
salubridade e control de certas infeccións nos hospitais. As traballadoras e traballadores
que realizan tarefas de limpeza nos centros sanitarios galegos teñen dereito a
desenvolvelas nas mellores condicións.

Por todo isto, presentamos a seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta e á Consellería de Sanidade a que non permita que
a subcontrata Clece SA, ou calquera outra, recorte os dereitos laborais das traballadoras
e traballadores mentres continúa a lucrarse con cartos públicos.

Compostela, 20 de febreiro de 2013

10762

Asdo. Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. da AGE
Asdo. Xabier Ron Fernández
Deputado e Portavoz s. do G.G. da AGE

Asinado dixitalmente por:
Eva Solla Fernández na data 20/02/2013 18:09:43
José Javier Ron Fernández na data 20/02/2013 18:10:00
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas Carmen Acuña do Campo, Carmen Gallego Calvar e
María Quintas Alvarez, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión.
Exposición de motivos
A Consellería de Sanidade decidiu suprimir todo o investimento dos
equipos de prevención dependentes de concellos e mancomunidades de
Galicia. Estamos a falar de 43 equipos que contaban con 61 profesionais –
agora xa máis de 17 despedidos - que interviñan sobre 118 concellos e o 75
% da poboación galega.
A finais do mes de decembro de 2012 a FEGAMP enviou unha
comunicación aos concellos informando que o SERGAS non asinaría
finalmente o convenio para o financiamento dos programas de prevención
do 2012 (escusándose en imposibilidade orzamentaria para manter a partida
económica que sustentaba estes programas) e que non prevía a súa sinatura
no 2013.
Pero, ademais, e a vista das contías que os orzamentos deste ano recollen
para a atención das condutas aditivas non so vai desaparecer a prevención
senón que a parte asistencial tamén vai ser inviable.
Os convenios para ese cofinanciamento da prevención cos concellos
víñanse asinando de xeito anual dende fai máis de 15 anos (ou a través de
subvencións dende fai 20 anos) sempre co argumento de que todo o
investimento en prevención era prioritario para evitar custes sociais e
sanitarios no futuro.
Ademais e atendendo o actual e vixente Plan de trastornos aditivos de
Galicia 2011 - 2016 desenvolvíanse anualmente, ata agora, na nosa
Comunidade Autónoma un total de 337 programas de prevención
promovidos polos concellos e polas 13 organizacións non gobernamentais
implicadas.
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Dende os equipos de prevención dependentes dos concellos se realizaban
programas dos que se beneficiaban semestralmente uns 323.259 galegos e
galegas (128.917 escolares, 34.680 adolescentes e mozos, 31.108 pais e
nais, 4.316 profesores e profesoras, 765 mediadores sociais, 1.203 mozos e
mozas en autoescolas, 40 empresarios e/ou traballadores e
traballadoras,122.500 persoas da nosa poboación xeral).
Non podemos esquecer que todo o que se gasta hoxe en prevención se
aforra mañá en curar e en remediar. Sen embargo o Goberno Feijóo está
empeñado en desmantelar a prevención en xeral e consecuentemente tamén
a rede preventiva das condutas aditivas aínda que tanto esforzo nos custará
conseguila.
Ademais a prevención debe estar ben feita, non vale calquera cousa que
contente conciencias aínda que non obteña resultados, que non sexa
efectiva.
En Galicia dispoñiamos de programas con grande especificidade técnica, e
de profesionais que levaban traballando e formándose moitos anos polo que
estaban realizando unha labor de gran calidade.
Os resultados pódense medir. Conseguírase reducir a prevalencia do
consumo de drogas e a incidencia nos máis novos.
Pero precisamente estes experimentados profesionais nos estaban alertando
nos últimos anos dun posible incremento nestas condutas debido a crise. A
xente desesperada recorre a consumos para esquecer a realidade.
Pois ben neste contexto a consellería decide eliminar, poñer fin a Rede de
Prevención de Drogas.
Rede que establece o Plan de Galicia de trastornos aditivos e que aprobou
este mesmo Goberno na lexislatura pasada.
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Non ten ningún sentido que no 2011 se aprobara un Plan de trastornos
aditivos de Galicia ata 2016 e no 2013 non se garanta a continuidade dos
recursos necesarios para levar adiante as accións de prevención
consideradas como prioritarias nese plan da propia Xunta de Galicia.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que:
1. Para o ano 2013 se prorroguen, de forma inmediata, os convenios
existentes cos concellos en materia de prevención das condutas
aditivas garantindo os recursos necesarios para cumprir co disposto
no actual e vixente Plan de trastornos aditivos de Galicia.
2. Se desenrolen as ferramentas de dito plan.
3. No relativo a parte asistencial desta atención que se continúe coa súa
integración na rede do Servizo Público de Saúde de Galicia, tal e
como marca a Lei xeral de sanidade, renovándose automaticamente
os convenios actuais ata que esta non sexa efectiva.
Pazo do Parlamento, 21 de febreiro de 2013

Asdo.: Carmen Acuña do Campo
Carmen Gallego Calvar
María Quintas Alvarez
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Abel Losada Alvarez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Carmen Acuña do Campo na data 21/02/2013 13:40:46
María Carmen Gallego Calvar na data 21/02/2013 13:40:55
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Remedios Quintas Álvarez na data 21/02/2013 13:40:58
Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/02/2013 13:41:02
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O Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa
da súa deputada, Yolanda Díaz Pérez, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición
non de Lei para o debate en Comisión, relativa aos expurgos xudiciais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda valora como necesarias as
tarefas de expurgo xudicial no conxunto das dependencias xudiciais galegas. Supoñen
un elemento favorecedor para unha administración de xustiza presa da multitude de
papeis e de escaseza de espazos. A calamitosa situación na que se atopas as
dependencias xudiciais ateigadas de papeis que agroman dos espazos máis
inverosímiles dan razón da urxencia de acometer esta tarefa de expurgo. Papeis
espallados sen apenas orde deixa en evidencia e facilita a perda e desaparición de
documentación. Papeis cuxo espazo natural nunha administración de xustiza moderna
non son os solos dos inmobles dos xulgados.
Os anuncios realizados pola consellaría non son terminantes no que fai os prazos e
non son claras no orzamento que se vai empregar para desenvolver estas tarefas con
todas as garantías xurídicas precisas que marca a lei. Cómpre clarexalos.
Este Grupo Parlamentar coñece das eivas que está revelar a experiencia piloto que
se leva a cabo en Pontevedra. Cómpre extraer as ensinanzas oportunas desa primeira
experiencia e incorporalas na fase de estensión dese proceso ao conxunto das
dependencias xudiciais radicadas no noso país.
O Grupo Parlamentar de AGE quere coñecer a disposición do goberno da Xunta para
seguir as conclusións recollidas no informe que se elaborara ao proxecto de decreto
sobre arquivos xudiciais territoriais e da Xunta de Expurgo Xudicial de Galicia. Entre
outras as que indicaban que na selección das maxistraturas que presidirán a Xunta de
Expurgo debiase optar por aquelas que non exerzeran funcións xurisdiccionais,
apuntándose como posibilidade que se atribuíra á Presidencia da Sala de Goberno do
TSXG con potestade delegatoria a favor das maxistraturas que non exerzan as
devanditas funcións xurisdiccionais.
Aprobada a Orde de 4 de setembro de 2012 pola que se aproban as normas e
modelos de transferencia da documentación xudicial e se determina o comezo das
actividades dos arquivos xudiciais territoriais e da Xunta de Expurgación galega, esta
se inscribe no marco do RD 937/2003 de 18 de xullo, de modernización dos arquivos
xudiciais e require agora do desenvolvemento das súas previsións.
Queremos coñecer os calendarios de remisión que van secuenciar o traballo nos
diferentes arquivos de xestión e territoriais. Queremos coñecer o plan de traballo da
Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia. Queremos coñecer o
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calendario de aplicación da disposición adicional primeira, que se conecta coas outras
demandas de información sinaladas.
O Grupo Parlamentar de Alternativa avoga por entregar a esta tarefa a maior
relevancia e os recursos humanos e materiais necesarios para ser quen de completala
neste mandato lexislativo.
Por todo isto, preséntase a seguinte

PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate na Comisión:

-

O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta de Galicia a incorporar as
conclusións do Informe elaborado polo Consello Xeral do Poder Xudicial encol
do proxecto de decreto sobre arquivos xudiciais territoriais e da Xunta de
Expurgo Xudicial de Galicia en materia da composición do devandito órgano.

-

O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta a que promova os medios
necesarios para garantir a realización efectiva do expurgo xudicial nos arquivos
do noso país no prazo desta lexislatura.

Compostela, 21 de febreiro de 2013.

Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do GP de AGE

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 21/02/2013 14:41:57
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As deputadas e os deputados que asinan pertecentes ao Grupo
Parlamentario Socialista, ao abeiro do disposto no artigo 144 do
Regulamento da Cámara, solicitan a esa Mesa se proceda á maior
brevidade posible á tramitación de comparecencia en Pleno do
vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, para informar sobre a posición da Xunta de
Galicia respecto da Lei de reforma da Administración local.
Pazo do Parlamento, 25 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Manuel Vázquez Fernández na data 25/02/2013 10:55:30
Abel Fermín Losada Álvarez na data 25/02/2013 10:55:41
María Carmen Gallego Calvar na data 25/02/2013 10:55:49
José Luís Méndez Romeu na data 25/02/2013 10:55:54
Pablo García García na data 25/02/2013 10:56:05
María Remedios Quintas Álvarez na data 25/02/2013 10:56:19
Juán Carlos González Santín na data 25/02/2013 10:56:32
María Soledad Soneira Tajes na data 25/02/2013 10:56:50
María Concepción Burgo López na data 25/02/2013 10:57:10
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 25/02/2013 10:57:21
Raúl Fernández Fernández na data 25/02/2013 10:57:35
Beatriz Sestayo Doce na data 25/02/2013 10:57:46
José Manuel Gallego Lomba na data 25/02/2013 10:58:01
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María Carmen Acuña do Campo na data 25/02/2013 10:58:23
José Antonio Sánchez Bugallo na data 25/02/2013 10:58:34
José Ramón Val Alonso na data 25/02/2013 10:58:47
Patricia Vilán Lorenzo na data 25/02/2013 10:58:53
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 25/02/2013 10:58:58
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O Grupo Parlamentario Socialista, por iniciativa das súas
deputadas, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes e do seu
deputado, Vicente Docasar Docasar, membros da Comisión 1.ª, ao
abeiro do disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara, solicita
a esa Mesa se proceda á maior brevidade posible á tramitación de
comparecencia en Comisión do Sr. vicepresidente e conselleiro de
Presidencia, Administración Pública e Xustiza, para que informe sobre
a posición da Xunta de Galicia respecto da Lei de reforma da
Administración local.
Pazo do Parlamento, 25 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Beatriz Sestayo Doce na data 25/02/2013 11:08:31
María Soledad Soneira Tajes na data 25/02/2013 11:08:42
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 25/02/2013 11:08:53
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Os Grupos Parlamentares abaixo asinantes, ao a abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, solicitan a COMPARECENCIA na comisión
terceira dos representantes das Plataformas de Afectados/as pola
subscripción de participacións preferentes e obrigacións subordinadas, co
obxecto de que informen sobre as súas propostas para a resolución xusta da
fraude masiva da que foron vítimas.

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2013

Asdo .: Francisco Xesús Jorquera Caselas
Portavoz do G.P. do BNG
Yolanda Díaz Pérez
Portavoz S. do G.P. da AGE

Asinado dixitalmente por:
Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 18/02/2013 12:48:12
Yolanda Díaz Pérez na data 18/02/2013 14:34:51
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Carmen Gallego Calvar, Carmen Acuña do Campo e María Quintas
Alvarez, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
En decembro do pasado ano un exdrogodependente vigués D.R. entrou no
cárcere de A Lama para cumprir dúas condenas por traficar con papelinas
de heroína. Unha persoa moza e rehabilitada con dúas condenas, a todas
luces excesivas, por feitos acaecidos en 2006 e 2009, que na actualidade
mesmo colaboraba con oenegés que loitan contra a droga.
Este caso é coñecido pola opinión pública pola vontade desta persoa, da súa
familia e entorno de amizades que están levando a cabo unha intensa
batalla, para conseguir un indulto que evite a súa permanencia en prisión e
a súa probable recaída no consumo de drogas.
Pero non é un caso único nin illado, milleiros de persoas todos os anos
están nestas situación de risco que cando menos comprometen a súa
rehabilitación e o inxente esforzo que o conxunto da sociedade realiza.
A rehabilitación das persoas con adición ás drogas require dun esforzo
persoal, familiar e social inmenso, acompañado de políticas públicas que
atacan o problema de raíz tanto na prevención da drogodependencia como
na inserción social das persoas rehabilitadas.
Dende o ano 1985 no que se aprobou o Plan Nacional sobre Drogas a
lexislación e a planificación a nivel estatal, autonómico e local tivo
constantes cambios e adaptacións dados os patróns de consumo das
distintas drogas, perfil das persoas consumidoras, actitudes sociais fronte as
mesmas e abordaxe do fenómeno dende o punto de vista da prevención, da
política asistencial e da inclusión social.
A cooperación entre administracións e destas coas oenegés permitiu
grandes avances sobre a implantación dos programas preventivos, a
ampliación e diversificación dos servizos asistenciais e a xeneralización das
estratexias de prevención.
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O sistema de prevención implantado en Galicia foi recoñecido por varias
institucións, como un modelo a imitar. As 53 unidades de prevención que
existían ata a data están en proceso de desmantelamento por decisión
política do Goberno Núñez Feijóo que pretende cambiar un modelo que
funcionaba, en aras dun falso aforro que se converterá a medio prazo nun
maior custo asistencial e que fará un sociedade máis desigual, con máis
exclusión.
Ante a alarma xerada nas familias, nos colectivos sociais, oenegés e
concellos por esta situación, as deputadas que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Como avalía o goberno galego os distintos Plans e programas que se
levaron a cabo en Galicia dende o ano 1985?
2. Cales son as razóns polas que se retira o financiamento dos plans de
prevención de drogodependencias dos concellos? E das oenegés?
3. Prevé o Goberno galego instaurar unha nova estratexia na prevención
das drogodependencias?
4. Considera o Goberno galego que as actuacións dos gobernos locais,
oenegés e entidades sociais non é a axeitada nesta estratexia de
prevención?
5. Cal é o modelo que propugna a Xunta de Galicia para a prevención
da drogodependencia en Galicia?

Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: Carmen Gallego Calvar
Carmen Acuña do Campo
María Quintas Alvarez
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Carmen Gallego Calvar na data 19/02/2013 10:55:16
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 10:55:22
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Consuelo Martínez García, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario da
Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 147 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Interpelación.

A situación de parálise do sector naval galego, e concretamente dos estaleiros da ría de
Vigo, afogados por mor dos avais necesarios para a construción do Flotel en Barreras e a
falla de carga de traballo relacionado co mercado de reparacións, condena a este sector
estratéxico para Galiza, con alto valor engadido e tecnoloxicamente punteiro á
inactividade e a milleiros de traballadores cualificados ao desemprego, a emigración e a
pobreza.

Entendemos que Galiza e Vigo non poden esperar máis, só a aposta decidida do goberno
galego pode salvar un sector que puxo a Galiza na cabeceira da construción e reparación
naval pola súa calidade e cualificación dos seus cadros de persoal.

Alternativa Galega de Esquerda require do goberno da Xunta de Galicia, o seu
compromiso co sector naval na ría de Vigo e formula a seguinte Interpelación:

1.- Garante a Xunta de Galicia, a través de Pymar os necesarios avais para a
construción do Flotel de Barreras no caso de non acadar dita empresa acordo coas
entidades financeiras antes de expirar a ampliación do prazo outorgado por Pemex?
2.- Que iniciativas está a tomar o goberno galego para dinamizar o mercado de
reparacións navais para os estaleiros da ría de Vigo?

Compostela, 20 de febreiro de 2013

Asdo. Consuelo Martínez García
Deputada do G.P. da AGE.
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Asinado dixitalmente por:
María Consuelo Martínez García na data 20/02/2013 17:46:37
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Pablo García García, María Quintas Alvarez, Carmen Gallego Calvar e
Carmen Acuña do Campo, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Celtic Estores está situada no Polígono de A Fieira (Moraña), ten un cadro de
persoal de 171 traballadores/as, despois de que os días 7 e 8 de febreiro despedise
a 16 traballadores/as.
Celtic Estores creouse no ano 2.000, nunha nave de aluguer de 450 metros
cadrados e agora dispón de 11.000 metros cadrados en propiedade.
Obtivo importantes subvencións para a súa implantación e desenvolvemento
empresarial da Xunta de Galicia e outras administracións, e tamén da conversión
dos contratos temporais.
Dita empresa despediu a 16 traballadores recentemente e uns días despois, (o 13
de febreiro) comunicoulle ó Comité de Empresa o inicio do período de consultas
para un novo ERE.
Polo exposto, o deputado e as deputadas que asinan interpelan ó Goberno galego
nos seguintes termos:
1. Que garantías foron as esixidas pola Xunta de Galicia para a concesión de
axudas públicas, no que se refire ó mantemento de postos de traballo?
2. Que mecanismos de control ten a Xunta de Galicia, para que aquelas
empresas que perciben axudas públicas, coma neste caso, esas axudas
garantan unha actuación por parte da empresa de responsabilidade social
no que ó mantemento do emprego se refire?
Pazo do Parlamento, 21 de febreiro de 2013
Asdo.: Pablo García García
María Quintas Alvarez
Carmen Gallego Calvar
Carmen Acuña do Campo
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Pablo García García na data 21/02/2013 13:09:55
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Remedios Quintas Álvarez na data 21/02/2013 13:10:03
María Carmen Gallego Calvar na data 21/02/2013 13:12:01
María Carmen Acuña do Campo na data 21/02/2013 13:12:04
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Carmen Acuña do Campo, Carmen Gallego Calvar e María Quintas Alvarez,
deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte interpelación.

A Consellería de Sanidade decidiu suprimir todo o investimento dos
equipos de prevención dependentes de concellos e mancomunidades de
Galicia. Estamos a falar de 43 equipos que contaban con 61 profesionais –
agora xa máis de 17 despedidos - que interviñan sobre 118 concellos e o 75
% da poboación galega.
A finais do mes de decembro de 2012 a FEGAMP enviou unha
comunicación aos concellos informando que o SERGAS non asinaría
finalmente o convenio para o financiamento dos programas de prevención
do 2012 (escusándose en imposibilidade orzamentaria para manter a partida
económica que sustentaba estes programas) e que non prevía a súa sinatura
no 2013.
Pero, ademais, e a vista das contías que os orzamentos deste ano recollen
para a atención das condutas aditivas non so vai desaparecer a prevención
senón que a parte asistencial tamén vai ser inviable.
Os convenios para ese cofinanciamento da prevención cos concellos
víñanse asinando de xeito anual dende fai máis de 15 anos (ou a través de
subvencións dende fai 20 anos) sempre co argumento de que todo o
investimento en prevención era prioritario para evitar custes sociais e
sanitarios no futuro.
Ademais e atendendo o actual e vixente Plan de trastornos aditivos de
Galicia 2011 - 2016 desenvolvíanse anualmente, ata agora, na nosa
Comunidade Autónoma un total de 337 programas de prevención
promovidos polos concellos e polas 13 organizacións non gobernamentais
implicadas.
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Dende os equipos de prevención dependentes dos concellos se realizaban
programas dos que se beneficiaban semestralmente uns 323.259 galegos e
galegas (128.917 escolares, 34.680 adolescentes e mozos, 31.108 pais e
nais, 4.316 profesores e profesoras, 765 mediadores sociais, 1.203 mozos e
mozas en autoescolas, 40 empresarios e/ou traballadores e
traballadoras,122.500 persoas da nosa poboación xeral).
Non podemos esquecer que todo o que se gasta hoxe en prevención se
aforra mañá en curar e en remediar. Sen embargo o Goberno Feijóo está
empeñado en desmantelar a prevención en xeral e consecuentemente tamén
a rede preventiva das condutas aditivas aínda que tanto esforzo nos custará
conseguila.
Ademais a prevención debe estar ben feita, non vale calquera cousa que
contente conciencias aínda que non obteña resultados, que non sexa
efectiva.
En Galicia dispoñiamos de programas con grande especificidade técnica, e
de profesionais que levaban traballando e formándose moitos anos polo que
estaban realizando unha labor de gran calidade.
Os resultados pódense medir. Conseguírase reducir a prevalencia do
consumo de drogas e a incidencia nos máis novos.
Pero precisamente estes experimentados profesionais nos estaban alertando
nos últimos anos dun posible incremento nestas condutas debido a crise. A
xente desesperada recorre a consumos para esquecer a realidade.
Pois ben neste contexto a consellería decide eliminar, poñer fin a Rede de
Prevención de Drogas.
Rede que establece o Plan de Galicia de trastornos aditivos e que aprobou
este mesmo Goberno na lexislatura pasada.
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Non ten ningún sentido que no 2011 se aprobara un Plan de trastornos
aditivos de Galicia ata 2016 e no 2013 non se garanta a continuidade dos
recursos necesarios para levar adiante as accións de prevención
consideradas como prioritarias nese plan da propia Xunta de Galicia.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo exposto, as deputadas que asinan interpelan ao Goberno galego nos
seguintes termos:
1. A que se destinou a partida que figuraba nos orzamentos do ano
2012 para a prevención das condutas aditivas de Galicia?
2. Como xustifica a consellería que ata o 30 de decembro se mantivera
enganados os concellos con desculpas para o final non facer
efectivas esas achegas á Fegamp?
3. Como xustifica a falta de interese pola memoria e a actividade destes
servizos no ano 2012?
4. Que pensa facer a consellería coa prevención desta conduta no futuro
para poder cumprir co que recolle o vixente plan de trastornos
aditivos?
5. Considera o Goberno que a prevención non é necesaria? Ou tal vez
ten que ser prestada polos concellos?
6. Que medidas e que programas preventivos no eido das condutas
aditivas vai levar a cabo a Consellería de Sanidade de Galicia no ano
2013?
7. Pensa desmantelar os equipos que están a traballar en Galicia? Que
pensa que vai pasar con eses traballadores e traballadoras?
8. Non considera que esta decisión conleva un risco moi importante en
relación a un posible despunte dos consumos de consecuencias
nefastas?
9. Que vai facer coa parte asistencial tamén comprometida cos recortes
orzamentarios?
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10. Cal vai ser a repercusión dos recortes orzamentarios para o ano 2013
no labor que ata hoxe facían as asociacións ante os problemas das
persoas con problemas de drogadiccións?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 21 de febreiro de 2013

Asdo.: Carmen Acuña do Campo
Carmen Gallego Calvar
María Quintas Alvarez
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Carmen Acuña do Campo na data 21/02/2013 13:41:38
María Carmen Gallego Calvar na data 21/02/2013 13:41:48
María Remedios Quintas Álvarez na data 21/02/2013 13:41:51
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José Luis Méndez Romeu, Vicente Docasar Docasar, Juan
Carlos González Santín, María Concepción Burgo López e José
Ramón Val Alonso, deputados e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
No mes de outubro do 2010, o presidente Núñez Feijoo
inauguraba un hotel, denominado “Palacio de Sober” e radicado nesa
localidade da Ribeira Sacra. O hotel foi promocionado como o de
maior nivel de Galicia, con servizos múltiples, heliporto incluído e
cun prezo de aloxamento por noite que podía chegar a 750 €.
Tratábase así do lanzamento dunha oferta espectacular chamada a
dinamizar o turismo da Ribeira Sacra.
Nese obxectivo a Xunta participou con forza. Dende a delegada
territorial de Lugo, cuxa familia era propietaria do solo necesario para
a construción, ata o Igape que aportou dous millóns e medio de euros
procedentes dun préstamo do Banco Europeo de Investimentos, cun
interese igual ao euribor máis o 0,5 %, aos que se engadiron 887.000
euros de incentivos ao investimento e 418.000 dos Fondos rexionais.
O custo total estimouse en 7,8 millóns de euros. O grupo promotor
non procedía do turismo senón da alimentación.
Transcorridos pouco máis de dous anos a situación é ben
distinta. Dende o principio as empresas provedoras da construción
tiveron problemas para cobrar os seus traballos. Agora, trinta meses
máis tarde da inauguración, a 26 traballadores adebedábanselles dous
meses e medio de salarios. Está presentado un Expediente de
Regulación de Emprego que afectará a 22 traballadores e que levará
ao peche de oito meses cada ano.
“O sono persoal” como fora definido por altos cargos da Xunta
na inauguración, transformado en pesadelo e fracaso. Cómpre
preguntarse pola capacidade de análise do Igape diante do plan de
negocio dun investimento que agora se revela como errado. A
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incapacidade xestora da empresa, que mesmo está rexeitando a
contratación de eventos, ten así consecuencias graves sobre o
emprego. Os posibles condicionantes do Igape sobre a estabilidade do
emprego tamén deben ser coñecidos.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

En consecuencia, os deputados e a deputada que asinan
interpelan o Goberno galego nos seguintes termos:
1.ª) Ten datos o Goberno galego da grave situación de emprego
e desenvolvemento económico na comarca da Ribeira Sacra?
2.ª) Coñece o Goberno galego a situación na que se encontran
as empresas subvencionadas e promocionadas pola Xunta de Galicia
como dinamizadoras e promotoras económicas de determinadas áreas
ou comarcas de Galicia?
3.ª) Que valoración fai ao respecto?
4.ª) Van ser autorizados os ERE no caso de seren presentados
por algunha delas?
5.ª) Cales eran os compromisos de estabilidade de emprego
esixidos pola Xunta cando concedeu subvencións a empresas desta
comarca entre elas a devandita??
6.ª) Que actuacións desenvolverá para garantir a estabilidade
das empresas e dos seus cadros de persoal?
Pazo do Parlamento, 20 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
José Luís Méndez Romeu na data 21/02/2013 16:49:12
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 21/02/2013 16:49:25
Juán Carlos González Santín na data 21/02/2013 16:49:41
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María Concepción Burgo López na data 21/02/2013 16:49:57
José Ramón Val Alonso na data 21/02/2013 16:50:11
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Carmen Acuña do Campo, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Os xornais galegos recollen o repunte que está a ter a violencia machista na
nosa comunidade.
Con preocupante frecuencia leemos como mulleres denuncian nos xornais
que son atacadas ou ameazadas polas súas parellas incluso nalgúns casos a
pesar de ter orden de afastamento.
Sen embargo, os orzamentos para o ano 2013 contemplan unha rebaixa de
case un 10 % para a promoción e protección das mulleres vítimas de
violencia de xénero.
Hai uns días unha muller relataba nun xornal galego que nos últimos sete
meses lle puxera 11 denuncias o seu ex compañeiro e que, sen embargo,
este paseábase o seu antollo pola casa, e que acababa de atacar, apuñalar
exactamente o seu can sen que pasara nada.
Este maltratador, a pesar de ter orden de afastamento, está vivindo a 500
metros da vítima. E a pesar de que xa foi detido tres veces por quebrantar a
orden de afastamento parece que pode pasearse por diante impunemente e
ata entrar no domicilio da muller e atacar o seu can.
Polo exposto, a deputada que asina formula a seguinte pregunta para o seu
debate en Pleno:
Como explica o Goberno que podan darse estas situacións en Galicia?

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2013
Asdo.: Carmen Acuña do Campo
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Carmen Acuña do Campo na data 18/02/2013 12:31:04
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Yolanda Díaz Pérez, deputada do Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EUANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 155 do regulamento da cámara presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral no Pleno, sobre o desmantelamento do equipo de
atención á dependencia radicado en Ferrol.

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda rexeita de plano a amortización de
prazas da RPT da Consellaría de Traballo e Benestar, que se constitúe nun dos primeiros ERE,s
que se practican nesa deturpada administración pública galega a causa do furor neoliberal do
PP. Ataque aos servizos e emprego público da comunidade que volve deixar en evidencia as
mentiras electorais de Feijóo, que se comprometera a non destruír máis emprego público.
En concreto na cidade de Ferrol esta retallada destrúe 8 postos de traballo , desmantelando un
equipo de valoración das situacións de dependencia. A consellaría minte alegando razóns de
centralización porque o certo é que non se crean os correlativos postos de traballo nos
servizos de dependencia de A Coruña. Se elimina un equipo de persoal público que realizaba as
avaliacións outrosí doutra praza nun centro sociocomunitario.
Este Grupo Parlamentar se pregunta con preocupación que novas consecuencias negativas vai
ter a redución de traballadores e traballadoras nun servizo que acubilla xa un retraso mortal
a causa das antipolíticas que o PP practica nos servizos públicos en particular en amteria de
dependencia; antipolíticas que lastiman fondamente ás persoas que se atopan nas situacións
sociais máis vulnerables.
Xa que logo, o Grupo Parlamentar de AGE formula a seguinte Pregunta:
-

Vai rectificar o goberno galego a decisión de desmantelar o equipo de atención a
dependencia radicado na cidade de Ferrol?

Compostela, 18 de febreiro de 2013.

Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do GP de AGE
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Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 18/02/2013 13:30:09
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Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar da
Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do disposto no
artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta, para a
súa resposta en Pleno.
En relación co despido de traballadores do Complexo Xuvenil das Mariñas en
Gandarío-Sada, co que se imposibilita o funcionamento normal do centro
dependente da Consellería de Traballo e Benestar, o Grupo de Alternativa
Galega de Esquerda presenta a seguinte pregunta:
Cómo ten pensado garantizar o funcionamento normal deste Centro?
Pazo do Parlamento, 18 de febreiro de 2013.

Asdo.: Antón Sánchez García
Deputado do G.P. da AGE

Asinado dixitalmente por:
Antón Sánchez García na data 18/02/2013 16:41:15
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Carmen Gallego Calvar, José Manuel Gallego Lomba, Beatriz Sestayo
Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
Segundo a información aparecida nos medios de comunicación, a Fiscalía
de Pontevedra está investigando irregularidades no Concello de O Porriño,
en concreto contratos presuntamente irregulares dun enxeñeiro e de outros
servizos encargados polo concello.
O propio alcalde recoñeceu nun Pleno extraordinario celebrado a primeiros
deste mes algunhas das acusacións polas que o Xulgado abriu dilixencias
previas.
Ante isto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que medidas pensa adoptar o Goberno galego para restablecer esta
situación?
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: Carmen Gallego Calvar
José Manuel Gallego Lomba
Beatriz Sestayo Doce
Marisol Soneira Tajes
Vicente Docasar Docasar
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Carmen Gallego Calvar na data 19/02/2013 10:36:53
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José Manuel Gallego Lomba na data 19/02/2013 10:37:01
Beatriz Sestayo Doce na data 19/02/2013 10:37:07
María Soledad Soneira Tajes na data 19/02/2013 10:37:12
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 19/02/2013 10:37:17
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

10795

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Carmen Gallego Calvar, Carmen Acuña do Campo e María Quintas
Alvarez, 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 en Pleno.
En decembro do pasado ano un exdrogodependente vigués D.R. entrou no
cárcere de A Lama para cumprir dúas condenas por traficar con papelinas
de heroína. Unha persoa moza e rehabilitada con dúas condenas, a todas
luces excesivas, por feitos acaecidos en 2006 e 2009, que na actualidade
mesmo colaboraba con oenegés que loitan contra a droga.
Este caso é coñecido pola opinión pública pola vontade desta persoa, da súa
familia e entorno de amizades que están levando a cabo unha intensa
batalla, para conseguir un indulto que evite a súa permanencia en prisión e
a súa probable recaída no consumo de drogas.
Pero non é un caso único nin illado, milleiros de persoas todos os anos
están nestas situación de risco que cando menos comprometen a súa
rehabilitación e o inxente esforzo que o conxunto da sociedade realiza.
A rehabilitación das persoas con adición ás drogas require dun esforzo
persoal, familiar e social inmenso, acompañado de políticas públicas que
atacan o problema de raíz tanto na prevención da drogodependencia como
na inserción social das persoas rehabilitadas.
Dende o ano 1985 no que se aprobou o Plan Nacional sobre Drogas a
lexislación e a planificación a nivel estatal, autonómico e local tivo
constantes cambios e adaptacións dados os patróns de consumo das
distintas drogas, perfil das persoas consumidoras, actitudes sociais fronte as
mesmas e abordaxe do fenómeno dende o punto de vista da prevención, da
política asistencial e da inclusión social.
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A cooperación entre administracións e destas coas oenegés permitiu
grandes avances sobre a implantación dos programas preventivos, a
ampliación e diversificación dos servizos asistenciais e a xeneralización das
estratexias de prevención.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O sistema de prevención implantado en Galicia foi recoñecido por varias
institucións, como un modelo a imitar. As 53 unidades de prevención que
existían ata a data están en proceso de desmantelamento por decisión
política do Goberno Núñez Feijóo que pretende cambiar un modelo que
funcionaba, en aras dun falso aforro que se converterá a medio prazo nun
maior custo asistencial e que fará un sociedade máis desigual, con máis
exclusión.
Ante a alarma xerada nas familias, nos colectivos sociais, oenegés e
concellos por esta situación, as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cal é o modelo que propugna a Xunta de Galicia para a prevención da
drogodependencia en Galicia?

Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: Carmen Gallego Calvar
Carmen Acuña do Campo
María Quintas Alvarez
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Carmen Gallego Calvar na data 19/02/2013 10:56:13
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 10:56:18
María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 10:56:26
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Beatriz Sestayo Doce e María Carmen Acuña do Campo, e
José Luis Méndez Romeu, deputadas e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario Socialista, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O desmantelamento dos servizos públicos vén sendo unha
constante na folla de ruta da Dereita do conxunto do Estado e,
sinaladamente, do Goberno de Núñez Feijoo.
Ao longo dos anos de Goberno dende a súa primeira toma de
posesión poden enumerarse toda unha serie de servizos públicos que
eran prestados con anterioridade pola Administración autonómica,
como piar garante da igualdade de oportunidades e do Estado de
benestar, e que o Goberno do PP ten pasado a mans privadas ou,
simplemente, teñen deixado de prestarse.
Isto vén acontecendo co Laboratorio de Saúde Pública da
cidade da Coruña con ámbito de actuación en toda a provincia. O
devandito laboratorio viña prestando servizos esenciais para a
preservación da saúde que o Goberno Feijoo, nunha concepción do
dereito á saúde do que vai facendo gala nos progresivos ataques á
sanidade pública, leva dous anos desmantelando.
Servizos como a análise das augas de consumo humano, dos
caterings dos comedores escolares, de piscinas de uso colectivo ou o
control de Industrias Lácteas teñen deixado de prestarse ou van
desaparecer polo recorte progresivo dos medios cos que contaba o
Laboratorio de Sanidade da Coruña ata o punto de que o Goberno
autonómico acaba de anunciar o seu inconcibible peche.
Neste laboratorio prestan estes vitais servizos públicos un
persoal altamente cualificado, ata o punto que esa cualificación
ademais das técnicas de traballo dos mesmos, foron premiadas con
numerosas acreditacións expedidas pola Escola Nacional de
Acreditacións que se perderán de pecharse ese laboratorio.

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

1

10798

Grupo Parlamentario

En virtude do exposto as deputadas e o deputado que asinan
formulan a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Cal é a valoración do Goberno galego das funcións que está a
levar a cabo o laboratorio de Sanidade e Saúde Pública da Coruña
dependente da Consellería de sanidade?
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Beatriz Sestayo Doce na data 19/02/2013 11:52:15
José Luís Méndez Romeu na data 19/02/2013 11:52:35
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 11:53:26
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Yolanda Díaz Pérez, deputada do Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EUANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 155 do regulamento da cámara presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral no Pleno , sobre o desmantelamento do centro xuvenil As
Mariñas.
O centro xuvenil de As Mariñas é un dos equipamentos que restan desarbolados diante do
anuncio da consellaría de traballo e benestar de amortizar 251 postos de traballo de persoal
laboral indefinido. No centro en cuestión se destruirían 11 postos de traballo o que suporía na
práctica a súa privatización. Outra máis nese centro destrutor de emprego público e triturador
de servizos en que se converteu a consellaría de traballo e benestar.
O anuncio da consellaría concitou un rexeitamento unánime de plantilla, veciñanza e concello
de Bergondo. Así fai as cousas este goberno: contra todas e todos e para beneficio dalgúns
amigos do poder.
Este centro que se atopa en Gandarío vería a desaparción dos servizos de comedor e limpeza.
Canta incongruencia e improvisación non semella haber en desmontar un equipo de traballo
nun centro que ten conveniado co ministerio de agricultura un investimento de 300.000 euros.
O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda considera necesario manter en
funcionamento como ate de agora o complexo xuvenil de As Mariñas.

Por todos estes motivos, o grupo parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
(EU-ANOVA) formula a seguinte PREGUNTA:

-Vai rectificar o goberno galego o anuncio feito pola consellaría de traballo e benestar e xa
que logo manter a totalidade da plantilla do centro xuvenil As Mariñas?

Compostela, 19 de febreiro de 2013.
Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do GP de AGE
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Á Mesa do Parlamento

Monterrat Prado Cores e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e
deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en pleno, relativa á necesidade da convocatoria
inmediata de eleccións nas confrarías de Galiza.

A lexislación vixente en materia de eleccións nas confrarías galegas establece
que é a Consellaría competente en materia de pesca a que debe convocar
eleccións para todas as confrarías e as súas federacións. Ten polo tanto a
Consellaría do Medio Rural e do Mar a capacidade para convocar e unificar os
procesos electorais nas confrarías galegas.
Unha grande parte dos órganos de goberno das confrarías teñen moi amplamente
superado, incluso por anos, os mandatos legais establecidos.
Esta ,máis que demora, parálise na celebración dos procesos electorais está a
provocar por un lado,unha situación democraticamente intolerábel coa
conculcación dos dereitos d@s asociad@s á participación e á configuración
democrática dos órganos de goberno das confrarías nos prazos legais
establecidos, e por outro está a provocar situacións de conflitividade, en algúns
casos latente e noutros xa explicitados, conflitos graves e enfrontamentos que
están a deteriorar a normal convivencia entre @s soci@s dos pósitos.
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Esta situación ten dado lugar ademais, ou derivado, das situacións de
conflitividade xa mencionadas á presentación de contencioso-administrativos
contra a Consellaría do Mar por non ter convocado eleccións, á actuación da
Fiscalía instando á Consellaría á celebración dos procesos electorais e o que é
máis grave está a permitir un moi alto nivel de discrecionalidade na actuación da
propia Consellaría.

Estas son as razóns que levan ao BNG a presentar a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en pleno:

Cando ten pensado a Consellaría do Medio Rural e do Mar convocar eleccións
para renovar os órganos de dirección das confrarías galegas?

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2013

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Francisco Xesús Jorquera Caselas
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
María Montserrat Prado Cores na data 19/02/2013 13:22:58
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 19/02/2013 13:23:11
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Beatriz Sestayo Doce, Carmen Gallego Calvar, María
Quintas Álvarez e María Carmen Acuña do Campo. deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario Socialista, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Grupo Parlamentario Socialista vén denunciando dende hai
tempo a «depredación» dos servizos públicos levada a cabo polo
goberno de Núñez Feijoo. Doutra banda, os constantes
incumprimentos dos compromisos electorais evidencian unha fraude
na consecución de votos mentindo aberta e conscientemente á
cidadanía, do que existe sobrada acreditación.
Unha das promesas máis aireadas polo presidente Feijoo na
campaña electoral foi a de non impor novos sacrificios «aos
empregados públicos» toda vez que «xa tiñan sufrido demasiado».
Feijoo durante a campaña electoral anunciaba que non se
producirían novos recortes nos dereitos e remuneracións dos
empregados públicos. Tras a campaña a falsidade dos seus anuncios
quedaba á vista de todo o pobo galego cando non só impoñía novos
recortes nas retribucións dos empregados públicos senón que a
maiores amortizaba prazas de emprego público e pechaba servizos
Entre os servizos e empregos desmantelados destacan algúns
servizos e empregos de vital importancia para a cidadanía, como ten
acontecido co Equipo de Valoración e Dependencia (EVO) de Ferrol
que queda desmantelado destruíndo as prazas que ocupan unha
auxiliar administrativa , un titular superior médico, un fisioterapeuta e
catro traballadoras sociais. Esta destrución confirma unha mentira,
unha vontade política de destruír os servizos públicos e o boicot á
coñecida como Lei de dependencia na que nunca creu o PP.
En virtude do exposto as deputadas que asinan formulan a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

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

1

10805

Grupo Parlamentario

Que valoración fai o Goberno galego da destrución do EVO en
Ferrol?
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Beatriz Sestayo Doce na data 19/02/2013 17:08:05
María Carmen Gallego Calvar na data 19/02/2013 17:08:13
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 17:08:18
María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 17:08:45
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Á Mesa do Parlamento

Carlos Aymerich Cano, Francisco Xesús Jorquera Caselas e Ana Belén
Pontón Mondelo, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte pergunta para a súa resposta oral en pleno, relativa ao
saneamento integral da ría de Corcubión e Cee.

A pasada semana, os días 12 e 13 de Febreiro, a comisión de peticións do
Parlamento Europeu visitou as rías de Vigo, O Burgo e Ferrol para comprobar,
sobre o terreo, a infracción da normativa comunitaria denunciada por diversas
asociacións e entidades galegas. Por razóns de tempo, os eurodeputados non
puideron visitar a ría de Corcubión e Cee por máis que, cualificados os seus
bancos marisqueiros como zona C, a Comisión Europea iniciara xa en 2010 un
expediente de infracción diante do incumprimento das Directivas en materia de
cualidade de auga para o baño e e para a explotación marisqueira.
Fóra de actuacións singulares de eliminación de pontos de verquido concretos,
segue pendente o saneamento integral da ría, tal e como reiteradamente están a
demandar diversos colectivos cidadáns e, especialmente, das agrupacións de
mariscadores e mariscadoras da ría.

Así as cousas, formúlase a seguinte pergunta:
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Cando vai iniciar o goberno saneamento integral da ría de Corcubión e Cee?

Santiago de Compostela, a 19 de Febreiro de 2013

Asdo.: Carlos Aymerich Cano
Francisco Xesús Jorquera Caselas
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 19/02/2013 16:57:56
Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 19/02/2013 16:58:09
Ana Belén Pontón Mondelo na data 19/02/2013 16:58:17
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Á Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Jaime Castiñeira Broz, Santiago Freire
Abeijón, Alejandro Gómez Alonso, Antonio Mouriño Villar, Enrique
Novóa López e Daniel Varela Suanzes – Carpegna, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara presentan a seguinte pregunta oral para a súa resposta en
Pleno.
A aprobación do Plan galego de xestión de residuos urbanos 20102020, contemplaba a posta en marcha dun complexo ambiental de
tratamento de residuos sólidos urbanos no sur de Galicia, coa
finalidade de desconxestionar o actuar complexo de SOGAMA
ubicado en Cerceda e dar cobertura ao ámbito sur da Comunidade.
O Concurso Eólico impulsado pola Xunta de Galicia abriu a
posibilidade de que as empresas adxudicatarias de concesións de
explotacións de enerxía eólica presentases proxectos de
desenvolvemento industrial. Neste senso a empresa Estela Eólica
presenta a iniciativa de por en marcha un complexo ambiental do
sur no concello ourensán do Irixo.
Logo dos reiterados incumprimentos da empresa Estela Eólica,
desde a Xunta de Galicia se lle abre un expediente sancionador,
circunstancia que xunto aos recentes cambios no escenario
enerxético, levan ao anuncio por parte do goberno autonómico da
ampliación do actual complexo de Cerceda.
Desde o Grupo Parlamentario Popular concordamos en que esta
nova situación reforza a viabilidade do complexo de Cerceda e
permite seguir apostando por unha xestión integrada dos residuos
sólidos urbanos no que se inclúe un proceso combinado de
compostaxe, reciclaxe e valorización enerxética por incineración.
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
DE GALICIA
Rúa do Hórreo, 63
15702 Santiago de Compostela
T. 981 551 510
F. 981 551 422

gp-pp@parlamentodegalicia.es
www.ppdegalicia.com
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Por estes motivos, formúlase a seguinte pregunta:

Cal é a previsión do goberno galego no tocante á modificación das
determinación recollidas no Plan galego de xestión de residuos
urbanos 2010-2020, referentes á construción dun novo complexo
ambiental no sur da Comunidade?.

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
Román Rodríguez González na data 19/02/2013 17:39:21
Jaime Castiñeira Broz na data 19/02/2013 17:39:38
José Santiago Freire Abeijón na data 19/02/2013 17:39:47
Alejandro Gómez Alonso na data 19/02/2013 17:40:03
Antonio Mouriño Villar na data 19/02/2013 17:40:11
Enrique Nóvoa López na data 19/02/2013 17:40:32
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 19/02/2013 17:40:44
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente
Docasar Docasar, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario Socialista, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Pleno.
O complexo xuvenil albergue de Gandarío no concello de
Bergondo suma uns 10.000 metros cadrados nun entorno privilexiado
para o lecer, o deporte, as actividades socioculturais e outras. Este
complexo, de enormes potencialidades e de acreditadas posibilidades
acaba de ofrecer unha mostra máis da sobrada incompetencia do PP
nas políticas públicas e da ambiciosa fame privatizadora de que vén
facendo gala a dereita galega.
O albergue vén sendo obxecto de abandono de impulso público
nos últimos anos no que vén sendo xa o «protocolo» de actuación dos
servizos e programas públicos por parte do Goberno Feijoo. Primeiro
deterióraos e despois suxire, como escusa do mal funcionamento, a
súa privatización.
Isto acaba de acontecer no centro de Gandario onde no canto de
explorar as posibilidades que outrora se levaban no complexo e
ampliar incluso a outras, mesmo no eido sociosanitario nunha das
partes del -coñecida como a Marina-, o Goberno galego manteno
pechado a maior parte do tempo, vedando usos que antes se levaban a
cabo mesmo co concello de Bergondo.
O persoal do centro público acaba de recibir a noticia
«extraoficialmente» da amortización de 11 postos de traballo que
afectan aos postos de cociña, limpeza e almacén.
En virtude do exposto as deputadas e o deputado que asinan
formulan a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
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Cales son os plans do Goberno galego para o complexo público
xuvenil albergue de Gandarío?
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Beatriz Sestayo Doce na data 19/02/2013 18:25:46
María Soledad Soneira Tajes na data 19/02/2013 18:25:55
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 19/02/2013 18:26:03
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Quintas Alvarez, Carmen Acuña do Campo e Concepción
Burgo López, 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 en Pleno.

En ningún momento da noticia, que se emitiu no TX Mediodía do luns, 4
de febreiro, se menciona a pertenza de Argimiro Marnotes ao PP.
Isto contrasta co resto das noticias que se dan neste mesmo caso e outros,
nos que cando se trata de persoas pertencentes a outros partidos, PSdeG ou
BNG.
Aos feitos nos remitimos: ocúltase aposta a pertenza dos imputados do PP e
airéase a dos demais.
Relacionada con este mesmo caso, o TX Mediodía do mércores, 6 de
febreiro, non emitiu ningunha información da rolda de prensa, ofrecida
pola mañá, do voceiro municipal do PSdeG no Carballiño, aínda que si o
recolleu no TX do Serán, que ten menos audiencia.
Polo exposto, as deputadas que asinan formulan a seguinte pregunta para o
seu debate en Pleno:
É que hai algunha instrución dos responsables de informativos da
TVG para ocultar conscientemente a pertenza ao PP das persoas
imputadas deste partido e airear os que pertencen aos demais?
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: María Quintas Alvarez
Carmen Acuña do Campo
Concepción Burgo López
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 18:23:41
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 18:24:01
María Concepción Burgo López na data 19/02/2013 18:24:10
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
María Quintas Alvarez, Carmen Acuña do Campo e Concepción Burgo
López, 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 en Pleno.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

No TX Mediodía do mércores, 5 de febreiro, que é o exemplo máis claro de
manipulación e tendensiosidade informativa da TVG en relación co caso
Bárcenas.
O primeiro que chama a atención son os rótulos que saen en sobreimpresión na
pantalla, durante esta noticia:


A policía entra no “PAÍS”



E debaixo: Sospeitan que os papeis de Bárcenas son falsos.

Cómo se pode titular: A policía entra no “PAÍS”, dando incluso imaxes da
redacción deste xornal, como se fose unha ocupación policial do diario, cando
sinxelamente a policía xudicial foi recoller os papeis que lle entregou o director
de El Pais, sen ningunha outra lectura.
Pero acto seguido, na mesma noticia, Cómo un medio público de comunicación
pode citar unha información de “Periodista Digital”, asegurando que a policía
sospeita que os papeis de Bárcenas son falsos, asegurando que foron filtrados por
intereses monetarios polo ex deputado do PP Jorge Trías ou tamén por unha
vinganza da familia Pujol tras as denuncias de corrupción dos seus fillos?
Polo exposto, as deputadas que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu
debate en Pleno:
Que política informativa seguiu a CRTVG para emitir a información da
falsidade da documentación publicada polo diario El País?

Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: María Quintas Alvarez
Carmen Acuña do Campo
Concepción Burgo López
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 18:25:02
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 18:25:12
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Concepción Burgo López na data 19/02/2013 18:25:19
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Quintas Alvarez, Carmen Acuña do Campo e Concepción
Burgo López, 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 en Pleno.
A ocultación máis absoluta dunha noticia xerada pola propia Radio Galega
e con ampla repercusión en todos os medios de comunicación, agás na
TVG, que a ignorou.
O venres, 1 de febreiro, a Radio Galega emitiu unha entrevista co ex
dirixente, ex senador e ex deputado do PP por Pontevedra, Carlos Mantilla,
na que recoñecía as prácticas irregulares do PP e doutros partidos políticos
polos problemas de financiamento que tiñan, entre outras cousas.
Malia a ampla repercusión nos demais medios, e malia a que a noticia se
xerou nun propio medio da “casa”, a Radio Galega, a TVG ignorou por
completo as súas declaracións.
Polo exposto, as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas para
o seu debate en Pleno:
Que política informativa seguiu a CRTVG para cubrir a información
do caso Bárcenas?

Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: María Quintas Alvarez
Carmen Acuña do Campo
Concepción Burgo López
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 18:32:15
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 18:32:25
María Concepción Burgo López na data 19/02/2013 18:32:36
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Quintas Alvarez, Carmen Acuña do Campo e Concepción
Burgo López, 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 en Pleno.
A ocultación no Telexornal Mediodía do 31 de xaneiro, da información
coas declaracións do presidente do Senado, Pío García Escudero,
recoñecendo que recibira 5 millóns de pesetas (tal e como figuraba nos
papeis de Bárcenas) en calidade de préstamos e que foi devolvendo pouco a
pouco.
Esta noticia, que tivo repercusión nos informativos de todas as cadeas de
TV, nas radios e na prensa, xa que reforzaba a veracidade dos papeis
publicados, non parecía relevante para a TVG, empeñada en darlle
relevancia ao contrario.
Polo exposto anteriormente, as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Que política informativa seguiu a CRTVG para cubrir a información
do caso Bárcenas?
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: María Quintas Alvarez
Carmen Acuña do Campo
Concepción Burgo López
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 18:33:24
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María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 18:33:31
María Concepción Burgo López na data 19/02/2013 18:33:38
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Quintas Alvarez, Carmen Acuña do Campo e Concepción
Burgo López, 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 en Pleno.
Na sección Revista de Prensa do programa informativo matinal Bos Días
da TVG, do 31 de xaneiro pasado, ocultouse conscientemente a portada do
xornal “El País”, onde se daba conta por primeira vez dos papeis de
Bárcenas, coa conta B de ingresos e pagamentos a Rajoy, Dolores de
Cospedal e outros dirixentes do PP. Foi o único xornal que non reflexaron
as cámaras deste programa que, como o seu título indica, é unha revista de
prensa.
Isto, dende logo, é un feito moi grave, que amosa a ocultación premeditada
do feito máis relevante da prensa e da información daquel día.
Polo exposto anteriormente, as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que política informativa seguiu a RTVG ao respecto das informacións
dos casos de corrupción política en Galicia?
Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013
Asdo.: María Quintas Alvarez
Carmen Acuña do Campo
Concepción Burgo López
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 18:34:23
María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 18:34:29
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José Luis Méndez Romeu, Vicente Docasar Docasar, Juan
Carlos González Santín, María Concepción Burgo López e José
Ramón Val Alonso, 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 en Pleno.
No mes de outubro do 2010, o presidente Núñez Feijoo
inauguraba un hotel, denominado “Palacio de Sober” e radicado nesa
localidade da Ribeira Sacra. O hotel foi promocionado como o de
maior nivel de Galicia, con servizos múltiples, heliporto incluído e
cun prezo de aloxamento por noite que podía chegar a 750 €.
Tratábase así do lanzamento dunha oferta espectacular chamada a
dinamizar o turismo da Ribeira Sacra.
Nese obxectivo a Xunta participou con forza. Dende a delegada
territorial de Lugo, cuxa familia era propietaria do solo necesario para
a construción, ata o Igape que aportou dous millóns e medio de euros
procedentes dun préstamo do Banco Europeo de Investimentos, cun
interese igual ao euribor máis o 0,5 %, aos que se engadiron 887.000
euros de incentivos ao investimento e 418.000 dos Fondos rexionais.
O custo total estimouse en 7,8 millóns de euros. O grupo promotor
non procedía do turismo senón da alimentación.
Transcorridos pouco máis de dous anos a situación é ben
distinta. Dende o principio as empresas provedoras da construción
tiveron problemas para cobrar os seus traballos. Agora, trinta meses
máis tarde da inauguración, a 26 traballadores adebedábanselles dous
meses e medio de salarios. Está presentado un Expediente de
Regulación de Emprego que afectará a 22 traballadores e que levará
ao peche de oito meses cada ano.
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“O sono persoal” como fora definido por altos cargos da Xunta
na inauguración, transformado en pesadelo e fracaso. Cómpre
preguntarse pola capacidade de análise do Igape diante do plan de
negocio dun investimento que agora se revela como errado. A
incapacidade xestora da empresa, que mesmo está rexeitando a
contratación de eventos, ten así consecuencias graves sobre o
emprego. Os posibles condicionantes do Igape sobre a estabilidade do
emprego tamén deben ser coñecidos.
En consecuencia, os deputados e a deputada que asinan
formulan a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Que iniciativas está a adoptar o Goberno galego para garantir a
continuidade do normal funcionamento do Hotel “Palacio de Sober”?
Pazo do Parlamento, 20 de febreiro de 2013

Asinado dixitalmente por:
José Luís Méndez Romeu na data 20/02/2013 11:42:35
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 20/02/2013 11:42:55
Juán Carlos González Santín na data 20/02/2013 11:43:41
María Concepción Burgo López na data 20/02/2013 11:43:53
José Ramón Val Alonso na data 20/02/2013 11:44:04
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O Grupo Parlamentar de ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA) ao traverso da
deputada Yolanda Díaz Pérez presenta ao abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, pregunta para a súa resposta oral no Pleno, relativa á depuración de
responsabilidades políticas pola violenta actuación policial nun desafiuzamento na Coruña.

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA) amosa a súa
preocupación e rexeitamento pola forma e comportamentos violentos en que se resolveu un
caso de desafiuzamento na cidade de A Coruña, o día 18 de febreiro, nunha actuación policial
desproporcionada dado o comportamento pacífico das persoas concentradas defendendo o
dereito humano a non restar sen unha vivenda digna.
Semella de todo punto inadmisible para a conciencia dunha sociedade democrática que diante
do exercicio pacífico por parte dun amplo e plural colectivo de cidadás e cidadáns, incluso
arroupadas por diversos cargos públicos de diferentes organización políticas, a resolución
ordenada sexa facer intervir á policía cun uso desproporcionado da violencia e coa negativa a
se identificar por parte da forza policial. Preguntámonos quen e en que termos se cursaron as
ordes á forza policial para que esta intervira tan desafortunadamente.
Quizabes haxa que resaltar a diferenza no comportamento co servizo de bombeiros, que
asumiu que hai ordes que non se poden cumprir sen menoscabo da dignidade que nos
debemos na nosa condición de seres humanos.
Alternativa Galega de Esquerda considera necesaria unha explicación e rectificación diante
dunha actuación innecesaria e violenta. A depuración de responsabilidades políticas debe ter
un carácter exemplarizador para evitar a reiteración de comportamentos que só alimentan
violencia e ilegalidade por parte do poder político.
Por todo isto, formúlase a seguinte PREGUNTA:
-

Non considera o goberno galego merecentes de reprobación as ordes cursadas pola
Delegación do goberno para o caso do desafiuzamento acaecido na cidade de A Coruña?
Compostela, 20 de febreiro de 2013.

Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do Grupo Parlamentar de AGE (EU-ANOVA)
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Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 20/02/2013 12:10:26
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Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentar de
ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (EU-ANOVA) ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara, apresentan a seguinte PREGUNTA para a súa resposta oral en
Pleno, en relación ao mantemento das axudas aos equipos de prevención de
drogodependencias.

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda considera criminal a tentativa do
goberno do PP de propiciar a desaparición dos Programas de Prevención de
Drogodependencias en Galicia mediante a supresión das axudas aos Equipos de Prevención
dependentes dos concellos e mancomunidades, un conxunto de 43 equipos con 61
profesionais – agora con 13 no paro - que operan en 118 concellos cubrindo ao 75% da
poboación galega.
Segundo o actual e vixente Plan de Trastornos Adictivos de Galicia 2011-2016 desenvólvense
na nosa Comunidade Autónoma un total de 337 programas de prevención anualmente
promovidos por concellos e 13 organizacións non gobernamentais. Tamén segundo os últimos
datos dispoñibles, os Equipos de Prevención dependentes dos Concellos realizaban
programas dos que son beneficiarios semestralmente unha poboación total de 323.259
galegos/as (128.917 escolares, 34.680 adolescentes e mozos, 31.108 pais/nais, 4.316
profesores/as, 765 mediadores sociais, 1.203 mozos en autoescolas, 40 empresarios e/ou
traballadores e 122.500 persoas da nosa poboación xeral).
Semellan datos significativos da importancia desta laboura e á luz dos cales cobra máis
gravidade a decisión do PP de destruír eses programas e lanzar cara a ningures a milleiros de
enfermos e ás súas familias.
A decisión de non sufragar os convenios para 2012, comunicada no mes de decembro pasado,
así como a non sinatura para 2013 pon o sistema sociosanitario galego en materia de
drogodependencias ao borde da estinción.
A consellaría dispara sobre un colectivo socialmente feble e sobre uns profesionais que
conqueriron erguer unha rede de prevención malia ás miserias do SERGAS neste eido
asistencial
Este Grupo Parlamentar pregúntase acerca do sentido de aprobar plans como o de Trastornos
adictivos de Galicia ata 2016, ou unha Lei de Prevención do Consumo de Bebidas alcoholicas
en menores, cando se desmantela todo programa e asistencia a eses colectivos.
AGE denuncia e reponsabiliza ao goberno do PP, ao señor Feijóo do peche dos equipos de
prevención e xa que logo do gravísimo problema social e de saúde pública que nos vai
afectar a todas e todos, xa que as súas consecuencias acaban revertendo e influíndo en toda a
poboación galega. O PP coas súas políticas vai provocar mortes e sufrimento sen conto, é tan
duro como certo.
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AGE avoga por garantir a estabilidade e continuidade dos programas que levan a cabo os
Equipos de Prevención de Drogodependencias, asemade de clarexar cara onde queren que
camiñen as drogodependencias no futuro.

Por todo isto, preséntase a seguinte PREGUNTA, para o seu debate en Pleno:

Avaliou o goberno galego as consecuencias en materia de saúde pública e exclusión
social derivadas da eliminación das axudas aos equipos e programas de prevención de
drogodependencias?

Compostela, 20 de febreiro de 2013.

Asdo: Yolanda Díaz Pérez
Vicevoceira do GP de AGE

Asdo: Eva Solla Fernández
Deputada do GP de AGE

Asinado dixitalmente por:
Yolanda Díaz Pérez na data 20/02/2013 17:03:16
Eva Solla Fernández na data 20/02/2013 17:03:21
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Consuelo Martínez García, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar da Alternativa
Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Segundo datos do INE, durante o ano 2012 en Galicia pecharon 1.714 empresas, un 17%
máis que no ano anterior, sendo das comunidades autónomas onde máis creceu.

Destas 1.714 entidades, 727 localizábanse na provincia de Pontevedra, é dicir, un 46,5%
das disolucións empresariais en Galiza tiveron lugar nesta provincia.

Ante a gravidade dos mencionados dados,

Alternativa Galega de Esquerda require

contestación da Xunta de Galicia á seguinte pregunta:

Que iniciativas ten pensado adoptar a Xunta de Galicia, en función da análise destes
dados, para deter esta sangría e garantir a viabilidade tanto dos proxectos empresariais
xa consolidados como para a consolidación das novas iniciativas empresariais?

Compostela, 20 de febreiro de 2013

Asdo. Consuelo Martínez García
Deputada do G.P. da AGE.

Asinado dixitalmente por:
María Consuelo Martínez García na data 20/02/2013 18:40:58
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Consuelo Martínez García, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar da Alternativa
Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte pregunta para a súa contestación oral en Pleno.

O Goberno de España acaba de aprobar recortes en materia de atención sanitaria que
eliminan a Universalidade e Gratuidade da Atención Sanitaria en España. Esta medida
deixou a milleiros de seres humanos residentes na Galiza sen dereito á atención médicosanitaria no ámbito da sanidade pública.

Por outra banda, no presente mes de febreiro un brote de papeiras na comarca de Vigo
que xa afecta a unhas 200 persoas, fundamentalmente adolescentes. En todo o ano
2012, a incidencia en Galicia foi de 1,5 doentes de papeiras por cada cen mil habitantes,
pasando a final de ano a o 6,8; actualmente na comarca de Vigo a incidencia é dun 33,1
por cada cen mil habitantes.

A Consellería de Sanidade aduce que entre as posibles causas do aumento da incidencia
pode estar en que parte da poboación non é vacinada ou non completa a vacinación.

Entendendo esta situación como un primeiro aviso do que pode suceder a nivel sanitario
ao denegar o acceso á sanidade pública aos inmigrantes sen papeis, Alternativa Galega
de Esquerda en cumprimento dos máis elementais Dereitos Humanos e na lóxica da
prevención da enfermidade, formula á Xunta de Galicia a seguinte pregunta:

¿Que medidas adoptará o Goberno galego para garantir a saúde pública e o acceso ás
vacinas e tratamentos necesarios a toda a poboación de Galiza?

Compostela, 20 de febreiro de 2013
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Asdo. Consuelo Martínez García
Deputada do G.P. da AGE.

Asinado dixitalmente por:
María Consuelo Martínez García na data 20/02/2013 19:13:26
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Pablo García García, María Quintas Alvarez, Carmen Gallego Calvar e
Carmen Acuña do Campo, 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 en Pleno.
Celtic Estores está situada no Polígono de A Fieira (Moraña), ten un cadro de
persoal de 171 traballadores/as, despois de que os días 7 e 8 de febreiro despedise
a 16 traballadores/as.
Celtic Estores creouse no ano 2.000, nunha nave de aluguer de 450 metros
cadrados e agora dispón de 11.000 metros cadrados en propiedade.
Obtivo importantes subvencións para a súa implantación e desenvolvemento
empresarial da Xunta de Galicia e outras administracións, e tamén da conversión
dos contratos temporais.
Dita empresa despediu a 16 traballadores recentemente e uns días despois, (o 13
de febreiro) comunicoulle ó Comité de Empresa o inicio do período de consultas
para un novo ERE.
Polo exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Pleno:
Que garantías foron as esixidas pola Xunta de Galicia para a concesión de
axudas públicas, no que se refire ó mantemento de postos de traballo?
Pazo do Parlamento, 21 de febreiro de 2013
Asdo.: Pablo García García
María Quintas Alvarez
Carmen Gallego Calvar
Carmen Acuña do Campo
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Pablo García García na data 21/02/2013 13:12:34
María Remedios Quintas Álvarez na data 21/02/2013 13:12:40
María Carmen Gallego Calvar na data 21/02/2013 13:12:47
María Carmen Acuña do Campo na data 21/02/2013 13:12:49
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Á Mesa do Parlamento

Carlos Aymerich Cano, Ana Belén Pontón Mondelo e María do
Carme Adán Villamarín, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pergunta para a súa resposta oral en Pleno,
relativa ás obras de melloría da seguranza viaria e do firme na estrada PO-204,
entre Vila de Cruces e Bandeira.
O 20 de Decembro de 2012 a Xunta adxudicou a Construcciones Crespo o
proxecto de melloría da seguranza viaria e do firme na estrada PO-204 entre Vila
de Cruces e Bandeira por un importe de 552.887€. Ficaban atrás meses de
tirapuxa entre Concello e Xunta e de anuncios electorais (a estrada foi pintada de
amarelo e colocáronselle cartaces de obras o 12 de Outubro, 9 días antes das
eleccións autonómicas) e comezaba a execución dunhas obras longamente
agardadas, en especial polos viciños de Merza. Porén, transcorridos máis de dous
meses desde a adxudicación –e malia ser o prazo de execución de tres meses!- as
obras aínda non se iniciaron.
Así as cousas, formúlanse a seguinte cuestión:
Cando se van iniciar as obras de melloría da seguranza viaria e do firme na
estrada PO-204, entre Vila de Cruces e Bandeira?
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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.es
15702 Santiago de Compostela
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Santiago de Compostela, a 21 de Febreiro de 2012

Asdo.: Carlos Aymerich Cano
Ana Belén Pontón Mondelo
María do Carme Adán Villamarín
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 21/02/2013 17:30:15
Ana Belén Pontón Mondelo na data 21/02/2013 17:30:24
María do Carme Adán Villamarín na data 21/02/2013 17:30:31
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