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1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

- 29872 (09/PNP-002167)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sobre a convocatoria polo Goberno galego, para o ano 2014, das

axudas destinadas á etapa predoutoral do Plan galego de investi-

gación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan 12C) 85357

- 29966 (09/PNP-002168)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as actuacións que se

deben levar a cabo en relación co financiamento dos partidos polí-

ticos 85360

- 29644 (09/PNP-002149)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis

Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións necesarias

para a posta á disposición da cidadanía dun servizo de libraría en

liña coas publicacións institucionais da Xunta de Galicia nos dife-

rentes ámbitos e soportes 85364

- 29648 (09/PNP-002150)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en rela-

ción coa situación dos profesionais do Instituto de Medicina Legal de

Galicia e a publicación da súa relación de postos de traballo 85366

- 29671 (09/PNP-002151)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fascículo 1



Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa reforma

do seu Regulamento co fin de acadar unha maior participación

cidadá e modernizar o seu funcionamento, así como a constitución

dunha ponencia conxunta para a elaboración dunha proposición de

lei para ese fin 85369

- 29676 (09/PNP-002152)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

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

relación coa proposta de adxudicación do contrato de xestión de ser-

vizos públicos para a reserva e ocupación de prazas no servizo de

atención residencial para persoas maiores en situación de depen-

dencia, convocado pola Consellería de Traballo e Benestar 85372

- 29703 (09/PNP-002153)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vázquez Fernández, Manuel, e García García, Pablo

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno

central en relación cos programas de saneamento e contención do

gasto postos en marcha polas institucións europeas, así como as

actuacións que debe levar a cabo en relación co investimento dos

fondos europeos destinados a Galicia 85377

- 29709 (09/PNP-002154)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Oubiña Solla, Rosa e 7 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para

o incremento das medidas contra a violencia de xénero en todos os

ámbitos e, en concreto, no educativo e no das administracións

85379

- 29740 (09/PNP-002156)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis

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

garantir un servizo mínimo de subministración de enerxía (electricidade

e gas) ás familias en situación de pobreza enerxética, así como de auga

aos consumidores máis vulnerables, e a demanda ao Goberno central

da presentación dun proxecto de lei para a súa protección 85382

- 29743 (09/PNP-002157)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en

relación co contrato de concesión de obra pública do novo hospital

de Vigo 85386

- 29752 (09/PNP-002158)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno

central para garantir o dereito do persoal estatutario dos servizos de

saúde á xubilación anticipada e parcial 85389

- 29766 (09/PNP-002159)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e 2 máis

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

relación co funcionamento da Asociación de Nais e Pais de Nenos e

Nenas con Problemas Psicosociais, ASPANEPS, e os salarios dos

seus traballadores 85392

- 29774 (09/PNP-002160)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en rela-

ción coa prohibición da arte do xeito 85395

- 29786 (09/PNP-002161)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva

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

relación coas listas de espera do Sergas 85397

- 29791 (09/PNP-002162)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Fomento da

cesión ao Concello da Coruña con destino a fins de utilidade pública

e interese social dos terreos que, se é o caso, se desafecten da zona

de servizo do porto da Coruña 85399

- 29798 (09/PNP-002163)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en rela-

ción coas consecuencias para a Fundación Camilo José Cela da

sentenza xudicial relativa á herdanza do escritor 85401

- 29809 (09/PNP-002164)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 máis
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Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en rela-

ción coa parte proporcional da paga extraordinaria de Nadal de 2012

correspondente ao persoal das universidades galegas 85403

- 29821 (09/PNP-002165)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do

Goberno central para a recuperación das emisións en onda curta de

Radio Exterior de España 85405

- 29827 (09/PNP-002166)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Pontón Mondelo, Ana Belén

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

relación coa artesanía de Galicia 85407

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

- 29873 (09/PNC-002486)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 máis

Sobre a convocatoria polo Goberno galego, para o ano 2014, das

axudas destinadas á etapa predoutoral do Plan galego de investiga-

ción, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan 12C) 85410

- 29643 (09/PNC-002466)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis

Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións necesarias

para a posta a disposición da cidadanía dun servizo de libraría en

liña coas publicacións institucionais da Xunta de Galicia nos dife-

rentes ámbitos e soportes 85413

- 29649 (09/PNC-002467)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en

relación coa situación dos profesionais do Instituto de Medicina

legal de Galicia e a publicación da súa relación de postos de tra-

ballo 85415

- 29677 (09/PNC-002468)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

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

relación coa proposta de adxudicación do contrato de xestión de ser-

vizos públicos para a reserva e ocupación de prazas no servizo de

atención residencial para persoas maiores en situación de depen-

dencia, convocado pola Consellería de Traballo e Benestar 85418

- 29704 (09/PNC-002469)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vázquez Fernández, Manuel, e García García, Pablo

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno

central en relación cos programas de saneamento e contención do

gasto postos en marcha polas institucións europeas, así como as

actuacións que debe levar a cabo en relación cos fondos europeos

destinados a Galicia 85423

- 29710 (09/PNC-002470)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Oubiña Solla, Rosa e 7 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para

o incremento das medidas contra a violencia de xénero en todos os

ámbitos e, en concreto, no educativo e no das administracións

85425

- 29731 (09/PNC-002471)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat, e Pontón Mondelo, Ana Belén

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

relación coa proposta do alcalde de Vilagarcía de Arousa referida á

construción dunha pasarela entre O Carril e a Illa de Cortegada

85428

- 29735 (09/PNC-002472)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

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

garantir volta do vello estaleiro de Astano á construción naval civil

pública, evitar a súa privatización e a presentación polo Ministerio de

Defensa dun plan industrial para Navantia, así como acadar nova

carga de traballo, achegar novos investimentos e ampliar o cadro de

persoal dos estaleiros da ría de Ferrol 85432

- 29741 (09/PNC-002473)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis

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

garantir un servizo mínimo de subministración de enerxía (electrici-

dade e gas) ás familias en situación de pobreza enerxética, así

como de auga aos consumidores máis vulnerables, e a demanda ao
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Goberno central da presentación dun proxecto de lei para a súa pro-

tección 85434

- 29744 (09/PNC-002474)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en rela-

ción co contrato de concesión de obra pública do novo hospital de Vigo

85438

- 29753 (09/PNC-002475)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno

central para garantir o dereito do persoal estatutario dos servizos de

saúde á xubilación anticipada e parcial 85441

- 29767 (09/PNC-002476)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e 2 máis

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

relación co funcionamento da Asociación de Nais e Pais de Nenos e

Nenas con Problemas Psicosociais, ASPANEPS, e os salarios dos

seus traballadores 85444

- 29775 (09/PNC-002477)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en rela-

ción coa prohibición da arte do xeito 85447

- 29785 (09/PNC-002478)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva

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

relación coas listas de espera do Sergas 85449

- 29790 (09/PNC-002479)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Fomento da

cesión ao Concello da Coruña con destino a fins de utilidade pública

e interese social dos terreos que, se é o caso, se desafecten da zona

de servizo do porto da Coruña 85451

- 29799 (09/PNC-002480)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en rela-

ción coas consecuencias para a Fundación Camilo José Cela da

sentenza xudicial relativa á herdanza do escritor 85453

- 29807 (09/PNC-002481)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da

construción dunha nova comisaría de policía na cidade de Monforte

de Lemos 85455

- 29810 (09/PNC-002482)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 máis

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en rela-

ción coa parte proporcional da paga extraordinaria de Nadal de 2012

correspondente ao persoal das universidades galegas 85457

- 29820 (09/PNC-002483)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do

Goberno central para a recuperación das emisións en onda curta de

Radio Exterior de España 85459

- 29826 (09/PNC-002484)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Pontón Mondelo, Ana Belén

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

relación coa artesanía de Galicia 85461

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

- 29645 (09/INT-001081)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva

Sobre a política de persoal na medicina legal de Galicia 85464

- 29675 (09/INT-001082)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as presuntas irregularidades na política de contratación da

Xunta de Galicia 85467
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- 29722 (09/INT-001083)

Grupo Parlamentario Mixto

Iglesias Sueiro, Carmen

Sobre a privatización global do sistema público galego 85473

- 29732 (09/INT-001084)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a política relativa aos asteleiros públicos de Galicia 85475

- 29789 (09/INT-001085)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva

Sobre as listas de espera no Servizo Galego de Saúde 85477

1.4.4. Preguntas

1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

1.4.4.1.1. Preguntas orais

- 29646 (09/POP-002684)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva

Sobre as medidas que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para

modificar o réxime de gardas dos médicos forenses do Instituto de

Medicina Legal de Galicia co fin de de cumprir a lexislación europea

vixente 85479

- 29651 (09/POP-002685)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Paz Franco, María Tereixa

Sobre o número de asesores contratados pola Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas con cargo á partida orzamen-

taria 07.01.511A.4677 85482

- 29653 (09/POP-002686)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as xestións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia

diante do Goberno central para evitar as demoras e impagos de

salarios ás persoas traballadoras da empresa Cleanet adxudicataria

do servizo público de limpeza das dependencias do Arsenal en

Ferrol 85486

- 29658 (09/POP-002687)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis

Sobre a opinión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria respecto da existencia de fenda dixital ente os centros

educativos do medio rural e os centros educativos das cidades

85488

- 29673 (09/POP-002688)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a contratación pública da Xunta de Galicia 85489

- 29707 (09/POP-002689)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel, e Prado Cores, María Montserrat

Sobre as medidas adoptadas pola Consellería do Medio Rural e do

Mar para defender os criterios da frota do cerco para a demanda de

medidas que lles compensen a paralización da actividade 85494

- 29733 (09/POP-002691)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a posición que vai defender a Xunta de Galicia diante de cal-

quera actuación tendente a privatizar o estaleiro público de Navan-

tia en Fene 85497

- 29749 (09/POP-002692)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Oubiña Solla, Rosa e 7 máis

Sobre a situación actual da participación das mulleres no ámbito da

investigación e a innovación 85499

- 29751 (09/POP-002693)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 2 máis

Sobre as afirmacións referidas á suposta pernoctación de persoas

implicadas na suposta fraude dos cursos de formación nunha resi-

dencia oficial 85501

- 29757 (09/POP-002694)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 5 máis

Sobre os motivos do recorte do persoal coidador dos nenos con dis-

capacidade escolarizados no Colexio Público Quiroga Palacios, de

Santiago de Compostela 85502

- 29769 (09/POP-002695)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
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Sobre os sobrecustos detectados polo Consello de Contas nas infraes-

truturas construídas pola Xunta de Galicia nos anos 2010 e 2011

85504

- 29777 (09/POP-002696)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a demora existente na entrega das vivendas do Instituto

Galego da Vivenda e Solo no polígono do Bertón, na cidade de Ferrol

85506

- 29803 (09/POP-002697)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre a denuncia presentada polo Concello de Noia en relación co uso

dos fondos europeos destinados á prevención de incendios forestais

85508

- 29811 (09/POP-002698)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 máis

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non devolver a totalidade

da parte proporcional da paga extraordinaria de Nadal de 2012

correspondente ao persoal das universidades galegas 85510

- 29814 (09/POP-002699)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis

Sobre a transparencia das listas de espera proporcionadas pola

Consellería de Sanidade 85512

- 29818 (09/POP-002700)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre a suspensión da recollida de leite aos produtores dunha

cooperativa arzuana alegando falta de calidade e exceso de pro-

dución 85514

- 29825 (09/POP-002701)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o impacto do trazado previsto para a liña de alta tensión entre

O Irixo e Lalín no conxunto forestal próximo ao Monumento Natural

das Fragas de Catasós e o Rego de Quintela 85515

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

- 29874 (09/PUP-000150)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 máis

Sobre as razóns da demora do Goberno galego na convocatoria,

para o ano 2014, das axudas destinadas á etapa predoutoral do

Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015

(Plan 12C) 85518

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e
goberno interior, organización e funcionamento

2.3. Réxime e goberno interior
2.3.3. Estatuto dos deputados

2.3.3.1. Declaracións de bens e de actividades

Acordo da Mesa do Parlamento, do 10 de novembro de 2014, polo

que se publica a declaración de bens e rendas da deputada dona

Carmen Iglesias Sueiro (doc. núm. 29843) 85521
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 10 de novem-
bro de 2014, adoptou os seguintes acordos:

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

1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación

- 29872 (09/PNP-002167)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a convocatoria polo Goberno galego, para o ano 2014,
das axudas destinadas á etapa predoutoral do Plan galego de
investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan
12C) (Procedemento de urxencia)

- 29966 (09/PNP-002168)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as actuacións
que se deben levar a cabo en relación co financiamento dos
partidos políticos

Admisión a trámite e publicación

- 29644 (09/PNP-002149)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións
necesarias para a posta á disposición da cidadanía dun ser-
vizo de libraría en liña coas publicacións institucionais da
Xunta de Galicia nos diferentes ámbitos e soportes

- 29648 (09/PNP-002150)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en relación coa situación dos profesionais do Instituto de
Medicina Legal de Galicia e a publicación da súa relación de
postos de traballo

- 29671 (09/PNP-002151)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa
reforma do seu Regulamento co fin de acadar unha maior

participación cidadá e modernizar o seu funcionamento, así
como a constitución dunha ponencia conxunta para a elabo-
ración dunha proposición de lei para ese fin

- 29676 (09/PNP-002152)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de adxudicación do contrato de xes-
tión de servizos públicos para a reserva e ocupación de pra-
zas no servizo de atención residencial para persoas maiores
en situación de dependencia, convocado pola Consellería de
Traballo e Benestar

- 29703 (09/PNP-002153)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Fernández, Manuel, e García García, Pablo
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación cos programas de saneamento e
contención do gasto postos en marcha polas institucións
europeas, así como as actuacións que debe levar a cabo en
relación co investimento dos fondos europeos destinados a
Galicia

- 29709 (09/PNP-002154)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Oubiña Solla, Rosa e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia para o incremento das medidas contra a violencia de
xénero en todos os ámbitos e, en concreto, no educativo e no
das administracións

- 29740 (09/PNP-002156)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para garantir un servizo mínimo de subministración de ener-
xía (electricidade e gas) ás familias en situación de pobreza
enerxética, así como de auga aos consumidores máis vulne-
rables, e a demanda ao Goberno central da presentación dun
proxecto de lei para a súa protección

- 29743 (09/PNP-002157)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en relación co contrato de concesión de obra pública do
novo hospital de Vigo

- 29752 (09/PNP-002158)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central para garantir o dereito do persoal estatuta-
rio dos servizos de saúde á xubilación anticipada e parcial

- 29766 (09/PNP-002159)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co funcionamento da Asociación de Nais e Pais
de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais, ASPANEPS,
e os salarios dos seus traballadores

- 29774 (09/PNP-002160)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
en relación coa prohibición da arte do xeito

- 29786 (09/PNP-002161)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas listas de espera do Sergas

- 29791 (09/PNP-002162)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de
Fomento da cesión ao Concello da Coruña con destino a
fins de utilidade pública e interese social dos terreos que, se
é o caso, se desafecten da zona de servizo do porto da
Coruña

- 29798 (09/PNP-002163)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas consecuencias para a Fundación Camilo

José Cela da sentenza xudicial relativa á herdanza do
escritor

- 29809 (09/PNP-002164)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
en relación coa parte proporcional da paga extraordinaria de
Nadal de 2012 correspondente ao persoal das universidades
galegas

- 29821 (09/PNP-002165)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante
do Goberno central para a recuperación das emisións en
onda curta de Radio Exterior de España

- 29827 (09/PNP-002166)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Pontón Mondelo, Ana
Belén
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa artesanía de Galicia

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación

a comisión e publicación

- 29873 (09/PNC-002486)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre a convocatoria polo Goberno galego, para o ano 2014,
das axudas destinadas á etapa predoutoral do Plan galego de
investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan 12C) 
Comisión 4ª, Educación e Cultura

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 29643 (09/PNC-002466)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións
necesarias para a posta a disposición da cidadanía dun ser-
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vizo de libraría en liña coas publicacións institucionais da
Xunta de Galicia nos diferentes ámbitos e soportes
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 29649 (09/PNC-002467)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en relación coa situación dos profesionais do Instituto de
Medicina legal de Galicia e a publicación da súa relación de
postos de traballo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 29677 (09/PNC-002468)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de adxudicación do contrato de xes-
tión de servizos públicos para a reserva e ocupación de pra-
zas no servizo de atención residencial para persoas maiores
en situación de dependencia, convocado pola Consellería de
Traballo e Benestar
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 29704 (09/PNC-002469)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Fernández, Manuel, e García García, Pablo
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación cos programas de saneamento e
contención do gasto postos en marcha polas institucións
europeas, así como as actuacións que debe levar a cabo en
relación cos fondos europeos destinados a Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos

- 29710 (09/PNC-002470)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Oubiña Solla, Rosa e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia para o incremento das medidas contra a violencia de
xénero en todos os ámbitos e, en concreto, no educativo e no
das administracións
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 29731 (09/PNC-002471)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat, e Pontón Mondelo, Ana
Belén
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta do alcalde de Vilagarcía de Arousa
referida á construción dunha pasarela entre O Carril e a Illa
de Cortegada
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 29735 (09/PNC-002472)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para garantir volta do vello estaleiro de Astano á construción
naval civil pública, evitar a súa privatización e a presenta-
ción polo Ministerio de Defensa dun plan industrial para
Navantia, así como acadar nova carga de traballo, achegar
novos investimentos e ampliar o cadro de persoal dos esta-
leiros da ría de Ferrol
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 29741 (09/PNC-002473)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para garantir un servizo mínimo de subministración de ener-
xía (electricidade e gas) ás familias en situación de pobreza
enerxética, así como de auga aos consumidores máis vulne-
rables, e a demanda ao Goberno central da presentación dun
proxecto de lei para a súa protección
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 29744 (09/PNC-002474)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en relación co contrato de concesión de obra pública do
novo hospital de Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 29753 (09/PNC-002475)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central para garantir o dereito do persoal estatuta-
rio dos servizos de saúde á xubilación anticipada e parcial

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 29767 (09/PNC-002476)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co funcionamento da Asociación de Nais e Pais
de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais, ASPANEPS,
e os salarios dos seus traballadores
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 29775 (09/PNC-002477)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
en relación coa prohibición da arte do xeito
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 29785 (09/PNC-002478)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas listas de espera do Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 29790 (09/PNC-002479)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de
Fomento da cesión ao Concello da Coruña con destino a fins
de utilidade pública e interese social dos terreos que, se é o
caso, se desafecten da zona de servizo do porto da Coruña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 29799 (09/PNC-002480)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas consecuencias para a Fundación Camilo
José Cela da sentenza xudicial relativa á herdanza do
escritor
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 29807 (09/PNC-002481)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central
da construción dunha nova comisaría de policía na cidade de
Monforte de Lemos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 29810 (09/PNC-002482)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
en relación coa parte proporcional da paga extraordinaria de
Nadal de 2012 correspondente ao persoal das universidades
galegas
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 29820 (09/PNC-002483)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante
do Goberno central para a recuperación das emisións en
onda curta de Radio Exterior de España
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 29826 (09/PNC-002484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Pontón Mondelo, Ana
Belén
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa artesanía de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 29645 (09/INT-001081)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre a política de persoal na medicina legal de Galicia

- 29675 (09/INT-001082)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as presuntas irregularidades na política de contrata-
ción da Xunta de Galicia
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- 29722 (09/INT-001083)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre a privatización global do sistema público galego

- 29732 (09/INT-001084)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a política relativa aos asteleiros públicos de Galicia

- 29789 (09/INT-001085)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as listas de espera no Servizo Galego de Saúde

1.4.4. Preguntas

1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

1.4.4.1.1. Preguntas orais

Admisión a trámite e publicación

- 29646 (09/POP-002684)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai levar a cabo a Xunta de Galicia
para modificar o réxime de gardas dos médicos forenses do
Instituto de Medicina Legal de Galicia co fin de de cumprir
a lexislación europea vixente

- 29651 (09/POP-002685)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Paz Franco, María Tereixa
Sobre o número de asesores contratados pola Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas con cargo á
partida orzamentaria 07.01.511A.4677

- 29653 (09/POP-002686)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as xestións levadas a cabo e previstas pola Xunta de
Galicia diante do Goberno central para evitar as demoras e
impagos de salarios ás persoas traballadoras da empresa Cle-
anet adxudicataria do servizo público de limpeza das depen-
dencias do Arsenal en Ferrol

- 29658 (09/POP-002687)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre a opinión da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria respecto da existencia de fenda
dixital ente os centros educativos do medio rural e os centros
educativos das cidades

- 29673 (09/POP-002688)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a contratación pública da Xunta de Galicia

- 29707 (09/POP-002689)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas adoptadas pola Consellería do Medio
Rural e do Mar para defender os criterios da frota do cerco
para a demanda de medidas que lles compensen a paraliza-
ción da actividade

- 29733 (09/POP-002691)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a posición que vai defender a Xunta de Galicia diante
de calquera actuación tendente a privatizar o estaleiro
público de Navantia en Fene

- 29749 (09/POP-002692)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Oubiña Solla, Rosa e 7 máis
Sobre a situación actual da participación das mulleres no
ámbito da investigación e a innovación

- 29751 (09/POP-002693)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad e 2 máis
Sobre as afirmacións referidas á suposta pernoctación de
persoas implicadas na suposta fraude dos cursos de forma-
ción nunha residencia oficial

- 29757 (09/POP-002694)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 5 máis
Sobre os motivos do recorte do persoal coidador dos nenos
con discapacidade escolarizados no Colexio Público Qui-
roga Palacios, de Santiago de Compostela
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- 29769 (09/POP-002695)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre os sobrecustos detectados polo Consello de Contas
nas infraestruturas construídas pola Xunta de Galicia nos
anos 2010 e 2011

- 29777 (09/POP-002696)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a demora existente na entrega das vivendas do Insti-
tuto Galego da Vivenda e Solo no polígono do Bertón, na
cidade de Ferrol

- 29803 (09/POP-002697)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre a denuncia presentada polo Concello de Noia en rela-
ción co uso dos fondos europeos destinados á prevención de
incendios forestais

- 29811 (09/POP-002698)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non devolver a
totalidade da parte proporcional da paga extraordinaria de
Nadal de 2012 correspondente ao persoal das universidades
galegas

- 29814 (09/POP-002699)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis
Sobre a transparencia das listas de espera proporcionadas
pola Consellería de Sanidade

- 29818 (09/POP-002700)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre a suspensión da recollida de leite aos produtores
dunha cooperativa arzuana alegando falta de calidade e
exceso de produción

- 29825 (09/POP-002701)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Pontón Mondelo, Ana
Belén
Sobre o impacto do trazado previsto para a liña de alta tensión
entre O Irixo e Lalín no conxunto forestal próximo ao Monu-
mento Natural das Fragas de Catasós e o Rego de Quintela

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento

do Parlamento, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 29874 (09/PUP-000150)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na convoca-
toria, para o ano 2014, das axudas destinadas á etapa pre-
doutoral do Plan galego de investigación, innovación e cre-
cemento 2011-2015 (Plan 12C)

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2014
Miguel Ángel Santalices Vieira

Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e
goberno interior, organización e funcionamento

2.3. Réxime e goberno interior
2.3.3. Estatuto dos deputados

2.3.3.1. Declaracións de bens e de actividades

Acordo da Mesa do Parlamento, do 10 de novembro de 2014,

polo que se publica a declaración de bens e rendas da depu-

tada dona Carmen Iglesias Sueiro (doc. núm. 29843)

A Mesa do Parlamento de Galicia, na reunión do 10 de outu-
bro de 2014, adoptou o seguinte acordo:

1º. Tomar coñecemento da declaración de bens e rendas da
deputada dona Carmen Iglesias Sueiro (doc. núm. 29843).

2º. Publicar a referida declaración no Boletín Oficial do Par-
lamento de Galicia e na web institucional da Cámara.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2014
Miguel Ángel Santalices Vieira

Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte proposición non de lei en Pleno para a súa tramitación 

urxente. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A xustificación da urxencia vén dada polo forte retraso na 

convocatoria destas axudas e dado ao mes no que estamos, non haberá 

tempo para convocalas. 

 

Exposición de motivos 
 

As sociedades máis avanzadas cifran o seu crecemento económico no 

impulso da investigación, e o factor fundamental para conseguilo é contar 

con recursos humanos formados e suficientes. 

 

Pero formar o persoal investigador non é doado. Necesítase un 

financiamento público constante, a definición clara dunha carreira 

investigadora e, por suposto, seriedade por parte dos xestores públicos. 

Unha carreira científica comeza sempre pola elaboración dunha tese 

doutoral.  Etapa primeira e fundamental dun investigador ou investigadora, 

fundamental para si mesmo pero tamén para o grupo de investigación onde 

se integra. 

 

 

Dentro da citada carreira investigadora son fundamentais as axudas a etapa 

predoutoral. Estas eran convocadas anualmente en xullo ou agosto para que 

os futuros doutores puidesen estar traballando en novembro. Pero este ano 

2014 a altura do mes de novembro non foron convocadas pola Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria as axudas para este ano. 

Son xa tres meses de retraso e neste mes de novembro terían que estar 

avaliadas as solicitudes pero en cambio non existe convocatoria. 

 

Isto está acarreando múltiples problemas a todos os universitarios e 

universitarias que aspiran a realizar unha tese dado que no novo sistema de 

doutoramento os titulados teñen unicamente tres anos improrrogables para 
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defender a súa tese que comezan a contar dende o momento que son 

aceptados nos programas, e para pedir unha axuda teñen que estar 

admitidos. Isto significa que  si as axudas a esta etapa predoutoral non se 

convocan anualmente, e dado que teñen unha duración de tres anos,  a 

moitos universitarios e universitarias se lles está restrinxindo a axuda nun 

terzo do tempo con que contan para a realización da súa tese doutoral. 

 

Non é aceptable esta desidia da Xunta de Galicia fronte as políticas de I+D 

e moito menos sobre as posibilidades e expectativas de moitos mozos e 

mozas que aspiran a ter unha oportunidade de formarse en investigación. 

Demostra unha absoluta falta de seriedade por parte da Xunta de Galicia.  

A políticas de impulso a I+D non se poden desenvolver sen ningunha 

planificación, de feito require de normas claras mantidas no tempo. Si se 

prometeu a convocatoria de axudas anuais hai que mantelo porque o que se 

perde nun ano, non se recupera noutro. 

 

E como neste eido da investigación todo está encadeado, a falta de axudas a 

esta etapa inicial ten moitas consecuencias máis, entre elas, por exemplo, 

que aos grupos de investigación se lles piden un número mínimo de teses 

lidas para concederlles axudas. Si non teñen doutorados malamente poden 

ter teses. 

 

A non convocatoria neste ano das axudas a etapa predoutoral semella ser 

un novo recorte mais dentro dos moitos aplicados as universidades e o 

desenvolvemento da I+D+i polo Goberno do Sr. Feijoo, demostrando que 

cando din que apoian as políticas de impulso a investigación non están 

máis que facendo propaganda. 

 

Por todo o 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 convocar de inmediato as 

axudas á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e 

crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014. 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2014 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Raúl Fernández Fernández na data 07/11/2014 13:22:16 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 07/11/2014 13:22:23 
 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 07/11/2014 13:22:28 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 07/11/2014 13:22:35 
 
José Manuel Gallego Lomba na data 07/11/2014 13:22:41 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 07/11/2014 13:22:46 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 07/11/2014 13:22:52 
 
José Ramón Val Alonso na data 07/11/2014 13:22:58 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 07/11/2014 13:23:04 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 07/11/2014 13:23:10 
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A Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, ao abeiro do disposto no artigo, 98, 160 e concordantes 
do Regulamento de Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 
proposición no de lei en Pleno, polo trámite de urxencia. 
 

 
Xustificación da urxencia 
 
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento de 
Galicia  se posicione canto antes sobre un asunto de gran 
importancia. 
 
 
Exposición de motivos 
 
 
No pasado Debate do Estado da Autonomía que se celebrou os 
días 7 a 9 de outubro de 2014 aprobouse por ampla maioría a 
proposta de resolución número 18 (proposta num. 2 das 
presentadas polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia), que 
propoñía, entre outras cousas, a promoción dun acordo para un 
financiamento dos partidos políticos restrinxido aos fondos que se 
fixen nos orzamentos públicos e ás achegas dos seus afiliados. 
 
 
Aos efectos de precisar o alcance e consecuencias de dita proposta 
de resolución e a expensas de participar cunha posición propia de 
Galicia no debate que ao respecto se está a abrir no conxunto do 
Estado, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a 
seguinte Proposición non de lei en Pleno: 
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O Parlamento de Galicia acorda manifestar o seu apoio e 
compromiso co impulso de todas aquelas medidas conducentes a 
restrinxir o financiamento dos partidos políticos aos fondos que se 
fixen nor orzamentos públicos e ás achegas dos seus afiliados e 
simpatizantes. 
 
En todo caso garantirase: 
 
- Que ningún partido poderá recibir doazóns de persoas xurídicas, 
ben directamente como aportación ou indirectamente a través da 
condonación de débedas. 
- Que as aportacións de afiliados e simpatizantes non poderán 
superar unha cantidade determinada ao ano 
- Que se incremente a transparencia e información sobre os 
ingresos e gastos dos partidos políticos 
- Que se incremente a rendición de contas e o control por parte dos 
órganos fiscalizadores e o Parlamento. 
 

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2014 
 
 
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Alberto Núñez Feijoo na data 10/11/2014 18:02:19 
 

Pilar Rojo Noguera na data 10/11/2014 18:02:37 
 
Pedro Puy Fraga na data 10/11/2014 18:02:45 
 
Marta Rodríguez Arias na data 10/11/2014 18:02:53 

 
Román Rodríguez González na data 10/11/2014 18:03:07 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 10/11/2014 18:03:28 

 
José Manuel Balseiro Orol na data 10/11/2014 18:03:39 
 
Alfonso Rueda Valenzuela na data 10/11/2014 18:03:49 
 

Jesús Vázquez Abad na data 10/11/2014 18:04:03 
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 10/11/2014 18:04:44 
 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 10/11/2014 18:05:19 
 
Rosa Oubiña Solla na data 10/11/2014 18:05:22 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 10/11/2014 18:05:24 
 
Ramón Santos Perez na data 10/11/2014 18:05:26 
 

Antonio Mouriño Villar na data 10/11/2014 18:05:28 
 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 10/11/2014 18:05:30 
 
Jacobo Moreira Ferro na data 10/11/2014 18:05:32 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 10/11/2014 18:05:34 
 
Jaime Iñíguez Martínez na data 10/11/2014 18:05:36 
 

Alejandro Gómez Alonso na data 10/11/2014 18:05:39 
 
José Santiago Freire Abeijón na data 10/11/2014 18:05:41 
 

María Isabel García Pacín na data 10/11/2014 18:05:43 

 
Berta Pérez Hernández na data 10/11/2014 18:05:47 
 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 10/11/2014 18:05:50 
 

Jesús Miguel Prado Patiño na data 10/11/2014 18:05:53 
 
Angel Camino Copa na data 10/11/2014 18:05:55 
 
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 10/11/2014 18:05:58 

 
Javier Jorge Guerra Fernández na data 10/11/2014 18:06:01 
 
Moisés Blanco Paradelo na data 10/11/2014 18:06:04 
 

Paula Prado del Río na data 10/11/2014 18:06:06 
 
Enrique Nóvoa López na data 10/11/2014 18:06:08 
 
María Carmen Pardo López na data 10/11/2014 18:06:11 

 
Jose Francisco Santos Regueiro na data 10/11/2014 18:06:14 
 
Gonzalo Trenor Lopez na data 10/11/2014 18:06:16 
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María Soledad Piñeiro Martínez na data 10/11/2014 18:06:19 
 
María Julia Rodríguez Barreira na data 10/11/2014 18:06:22 
 
Maria Herminia Pouso Maneiro na data 10/11/2014 18:06:25 

 
Pedro Manuel Arias Veira na data 10/11/2014 18:06:27 
 
Agustín Baamonde Díaz na data 10/11/2014 18:06:30 
 

Javier Dorado Soto na data 10/11/2014 18:06:33 
 
Vidal Martínez-Sierra López na data 10/11/2014 18:06:37 
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A Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 

Portavoz, e por iniciativa dos deputados e deputada, Agustín 

Baamonde Díaz, Moisés Blanco Paradelo, Javier Dorado Soto, 

Hipólito Fariñas Sobrino, Antonio Mouriño Villar, Marisol 

Piñeiro Martínez, Román Rodríguez González e Ramón Santos 

Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

Exposición de motivos 

O Goberno galego, a través das distintas consellerías, vén 

promovendo a publicación de obras, de carácter venal e non venal, 

referentes aos ámbitos de actuación das políticas autonómicas, que 

integran o fondo editorial da Xunta de Galicia.  

Para favorecer a difusión e accesibilidade ás publicacións, tanto 

físicas como electrónicas, producidas pola Administración 

autonómica sería útil dispoñer dunha plataforma en liña que permita 

dar resposta ás necesidades actuais e que ofreza un servizo de 

calidade para a consulta e adquisición das obras que demanda a 

cidadanía, a través dun catálogo con información bibliográfica 

completa e actualizada.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a 

seguinte proposición non de lei en Pleno:  
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia, a emprender as 

actuacións necesarias para poñer ao dispor da cidadanía un servizo 

de libraría en liña coas publicacións institucionais da Xunta de 

Galicia nos diferentes ámbitos e soportes, de xeito que se facilite o 

acceso ao seu fondo editorial e o seu coñecemento”.  

 

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2014 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 

Pedro Puy Fraga na data 31/10/2014 11:21:51 
 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/10/2014 11:21:59 
 

Moisés Blanco Paradelo na data 31/10/2014 11:22:08 
 
Javier Dorado Soto na data 31/10/2014 11:22:19 
 

Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/10/2014 11:22:27 
 
Antonio Mouriño Villar na data 31/10/2014 11:22:34 
 
María Soledad Piñeiro Martínez na data 31/10/2014 11:22:42 

 
Román Rodríguez González na data 31/10/2014 11:22:51 
 
Ramón Santos Perez na data 31/10/2014 11:23:00 

 

85365



 

 

  

 

Á  MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda,  por medio das deputadas 

Yolanda Díaz Pérez e 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  plenario, relativa a situación no Imelga. 

  

Exposición de motivos 

 

A situación de saturación e sobrecarga de traballo para os profesionais do IMELGA 

debe ser motivo de preocupación e actuación para o goberno galego de maneira que 

adopte as medidas que  solventen unha problemática que lastima aos profesionais e 

dificulta a mellor realización do traballo que teñen encomendado. 

Na actualidade os médicos forenses que traballan no IMELGA teñen cada vez máis 

traballos ao seu cargo e unhas xornadas de horarios insoportables.  Dunha banda a 

reforma da lei de enxuizamento criminal aumentou considerablemente aos 

recoñecementos médico-forenses de garda, ao punto incluso que os xuíces de 

instrución poden autorizar aos médicos forenses a realizar levantamentos de cadavres. 

Da mesma maneira, a lei orgánica 1/2004 do 28 de decembro, de protección integral 

contra a violencia de xénero xerou un moi alto volume de recoñecementos e da  

urxencia na súa práctica. Outrosí das outras actividades encomendadas a este 

colectivo profesional. 

Na actualidade este colectivo realiza gardas de 8 días, o que vulnera de plano o dereito 

ao descanso mínimo de 12 horas entre xornadas laborais deste médicos forenses, coas 

consecuencias de fatiga, perda de atención e prexuízos para a súa saúde, así como do 

risco derivado sobre posibles erros causados pola sobrecarga de traballo. Obvio é a 

anomalía laboral e a discriminación que carrexa a situación actual deste colectivo. 
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Así a sentenza do Tribunal de Luxemburgo obriga á aplicación da directiva 93/104 CEE 

ao considerar as gardas médicas como horas de traballo ordinario. Situación que 

diferentes resolucións en varias comunidades do Estado contemplan como inxusta e 

xustificatoria dunha revisión do sistema inicial de gardas.  A Xunta incumpre esa 

directiva 93/104 CE regulamentadora das disposicións mínimas de seguridade e saúde 

relativas ao tempo de traballo, ao mesmo tempo que resta sen transpoñer de xeito 

correcto ao noso ordenamento xurídico a lei 55/2003. 

A sobrecarga de traballo derivada dunhas gardas  que aparellan xornadas semanais de 

168-192 horas de traballo supón polo tanto vulnerar a lexislación europea e pór en 

risco a saúde dos profesionais, pondo en cuestión a correcta asistencia nos tribunais e 

á cidadanía. Tan é así, que en febreiro deste ano, Bruxelas expedientou ao reino de 

España por non respectar os límites da xornada laboral e os períodos mínimos de 

descanso (11 horas de descanso por cada 24 horas). 

A Xunta incumpre o lexislado na UE e ademais non achega os reforzos de plantilla 

necesarios para este Instituto. Reforzos que teñen que ser moi superiores aos 

formulados pola Xunta e cuxos criterios de reparto teñen que ser ben distintos  dos 

que manexa a Xunta ao traverso da aplicación informática SIMELGA. Número de 

xulgados, poboación, rede hospitalaria, centros penitenciarios  son factores 

importantes que a Xunta desbota nesa aplicación e que deforman os resultados. 

Cómpre subliñar, entre outras eivas da actuación da Xunta, a negativa da Xunta a facer 

pública a relación de postos de traballo (RPT) do Instituto, nun exercicio máis de 

obscurantismo e patrimonialización da administración pública. 

En atención ao referido, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 

formula a seguinte proposición non de lei para o seu debate no Pleno: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a modificar o réxime de gardas dos médicos 

forenses do IMELGA ao obxecto alomenos de cumprir a lexislación europea. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a desenvolver unha política de persoal 

neste Instituto  que garanta a incorporación  do número suficiente de 

profesionais en todas e cada unha das subdireccións. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a facer pública a RPT do Instituto. 

En Compostela, 31 de outubro do 2014. 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Eva Solla Fernández 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 31/10/2014 12:40:25 

 

Eva Solla Fernández na data 31/10/2014 12:40:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu 

portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento de Cámara, 

presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

As disfuncións do actual Regulamento da Cámara son coñecidas e veñen 

provocando continuos problemas que dificultan o tratamento áxil dos 

problemas da sociedade galega. Cómpre pois abordar unha modificación 

que modernice o texto regulamentario actual e supere os atrancos, ao tempo 

que garantir unha maior participación da sociedade. En consecuencia se 

debe abordar de xeito inmediato, unha fonda reforma do Regulamento da 

Cámara Galega.  

 

Entre as cuestións a promover, e sen ánimo de excluír outras cuestións a 

abordar, están as relativas á comparecencia das persoas titulares das 

consellerías no caso de non facilitar a información requirida; ao 

reforzamento do papel da Comisión de Peticións; a posibilidade de 

constitución de comisións de investigación cun número de votos favorables 

dunha terceira parte do total; o aumento substancial dos períodos de sesións 

ordinarias; a posibilidade para que na labor lexislativa, se poida requirir da 

Xunta de Galicia os antecedentes ou documentación necesaria, así como a 

presenza de altos cargos ou daqueles colectivos sociais que poidan resultar 

especialmente afectados pola norma que se propón; a garantir unha 

presenza equilibrada e non exclusivamente en función da maioría, das 

comparecencias solicitadas polos grupos parlamentarios; a establecer uns 

menores prazos na tramitación das iniciativas; a posibilitar a tramitación de 

iniciativas da cidadanía; etc...  

 

Tal reforma debera contar co traballo conxunto de todos os Grupo 

parlamentarios e ser canalizada a través da Comisión do Regulamento, 

mediante a constitución dunha Ponencia conxunta, con ánimo de acadar 

avances e acordos antes do remate do próximo período de sesións.  

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a 

seguinte proposición non de lei en pleno: 
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“ O Parlamento de Galicia manifesta a súa vontade de abordar unha 

reforma do seu Regulamento, co obxecto de acadar unha maior 

participación cidadá e modernizar o seu funcionamento, para o que acorda, 

logo do cumprimento dos trámites regulamentarios,  a constitución con 

carácter inmediato dunha Ponencia conxunta para,  nun prazo máximo de 3 

meses,  poder acada unha Proposición de lei de reforma do Regulamento da 

Cámara.” 

 

 Pazo do Parlamento, 3 de novembro de 2014 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 
José Luís Méndez Romeu na data 03/11/2014 10:36:08 
 

María Carmen Gallego Calvar na data 03/11/2014 10:36:12 

 
Juán Carlos González Santín na data 03/11/2014 10:36:15 
 
Pablo García García na data 03/11/2014 10:36:24 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 03/11/2014 10:36:32 
 
María Concepción Burgo López na data 03/11/2014 10:36:40 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/11/2014 10:36:48 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 03/11/2014 10:36:58 
 

Raúl Fernández Fernández na data 03/11/2014 10:37:08 
 
Manuel Vázquez Fernández na data 03/11/2014 10:37:15 
 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 03/11/2014 10:37:44 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 03/11/2014 10:37:51 
 
José Manuel Gallego Lomba na data 03/11/2014 10:37:57 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 03/11/2014 10:38:05 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 03/11/2014 10:38:18 
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José Ramón Val Alonso na data 03/11/2014 10:38:24 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 03/11/2014 10:38:26 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 03/11/2014 10:38:27 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa da deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno, relativa á anulación da adxudicación de 50 prazas a 

Euroconsultores Socio-Sanitarios,S.L. na contratación, por lotes, da xestión de 

servizos públicos para a reserva e ocupación de prazas no servizo de atención 

residencial para persoas maiores convocado por resolución do 11 de agosto de 2014, 

da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar. 

 

O Bloque Nacionalista Galego ten presentado diversas iniciativas no 

Parlamento Galego a respecto da Residencia Valle-Inclán, situada no concello de 

Vilanova de Arousa, adicada ao coidado de persoas maiores. As iniciativas tiñan por 

obxecto que por parte da Consellería de Traballo e Benestar se procedera tanto a 

facilitar información sobre a situación desta residencia como a realizar cantas 

actuacións foran precisas para a resolución do conflito existente na Residencia Valle-

Inclán, tanto no referido á situación laboral d@s traballador@s, despedimento de 39, 

incluída a totalidade do comité de empresa, como ao problema social, garantindo a 

prestación dun servizo de calidade ás persoas residentes como o respecto aos 

dereitos laborais. 

Esta residencia estaba xestionada pola empresa Viajes Silgar, S.A, que  

resultou adxudicataria para a prestación, mediante concerto, para a reserva e 

ocupación de 110 prazas de atención residencial para persoas maiores en situación 

de dependencia. A duración do contrato esténdese dese o 01.02.12 ao 31.12.14, cuia 
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cuantía ascende a 4.552.989 €. Existía constancia  de uso indebido dos fondos da 

sociedade, desvío de fondos recibidos da administración galega, creando outras 

sociedades coas mesmas persoas á fronte, cesión ilegal de traballador@s da empresa 

Viajes Silgar, SL, adxudicataria do concurso coa Xunta, á empresa Nurtime, 

adebedamento de mensualidades @s traballador@s e non cumprimento das 

sentenzas condenatorias do Xulgado do Social de Pontevedra. 

Todo indicaba que estabamos diante dunha sucesión empresarial sen 

comunicación, de modificación substancial das condicións de traballo sen ningún 

tipo de negociación, contratación en fraude de lei, cesión ilegal de traballador@s. 

A Consellería, lonxe de actuar para solucionar a situación, amparou e 

encubriu as actuacións da sucesión de empresas, sendo en todo momento 

consentidora dunha operación de enxeñería empresarial e incomprensibelmente 

continuou transferindo fondos públicos a unha empresa que tiña coñecemento que 

xa non prestaba o servizo. 

A CIG presentou no Xulgado de Instrución nº 3 de Santiago unha querela, 

que foi admitida a trámite o 5 de agosto de 2014 coa cualificación de malversación, 

por considerar á Consellería de Traballo e Benestar  colaboradora e cómplice da 

mala xestión, xa que a pesar de ter remitido varios escritos á Consellería alertando 

das malas prácticas empresariais esta non actuou. 

O seguinte capítulo do cúmulo de despropósitos na  sucesión de empresas á 

fronte da xestión da Residencia Valle-Inclán é que Nurtime que substituíu a viajes 

Silgar nesa xestión, xa non está xestionando a mesma, senón que é outra empresa, 

Euroconsultores Socio SanitariosS.L. de tal xeito que  @s residentes é a esta á que 

lle están facendo os pagos pola súa estancia e coidados, na vez de facelo na conta 
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xudicial establecida polo xulgado para pagar as indemnizacións @straballador@s 

despedid@s. 

Todos os datos apuntan a que unha vez máis esto responde a unha trama de 

desvío de fondos, neste caso para xustificar insolvencia e evitar que nin os 

acreedores de Nurtime e Viajes Silgar, nin traballador@s, nin Seguridade Social, nin 

Facenda poidan cobrar. 

Non resulta extrano que na relación de conselleir@s de Euroconsultores 

Socio Sanitarios S.L estea entre outros Francisco Rodríguez Janeiro como 

administrador ademais de como apoderado, ao que hai que engadir como 

conselleiros a dous ex-altos cargos en gobernos do Partido Popular, José Jaime 

López Cossio,(ex-Director Xereral de Formación e Emprego) e Francisco Jesús 

Gallegos Martínez (ex-Director Xeral de Comercio e Consumo). A sucesión de 

empresas deste entramado empresarial coas mesmas persoas ao fronte é máis que 

obvia. 

É máis que evidente que están desviando a esta terceira empresa os cobros, 

empresa que non consta que teñan na seguridade social ningún traballador/a a cargo, 

nin que teña instalacións para levar a cabo a xerencia da Residencia.  

A resolución do 11 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Traballo e Benestar, anuncia a contratación por lotes, da xestión de 

servizos públicos para a reserva e ocupación de prazas no servizo de atención 

residencial para persoas maiores en situación de dependencia en concellos da 

Comunidade Autónoma Galega. 

Non é entendíbel que Euroconsultores Socio Sanitarios,S.L. se presentara ao 

procedemento de licitación destas prazas xa que como se dixo non consta que teña 
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instalacións para facerse cargo d@s residentes, nin traballadores/as a cargo que 

consten de alta na Seguridade Social para poder prestar o servizo, é dicir que non 

estaría en condicións de cumprir cando menos coas condicións técnicas ou 

profesionais para poder concorrer a este contrato coa Administración Autonómica. 

Desta situación foi informada tanto a Conselleira de Traballo e Benestar, a 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería como a mesa de contratación do concurso 

por escritos presentados no Rexistro Xeral da Xunta pola Confederación 

Intersindical Galega e o colectivo de ex-traballador@s da Residencial Valle-Inclán 

Resulta polo tanto inexplicábel que non se teña recibido por parte da 

Conselleira @s traballador@s, a pesar de telo solicitado  en diversas ocasións, nin se 

teña atendido os escritos presentados, e que Euroconsultores Socio Sanitarios,S.L, 

puidera ter acadado a puntuación máis alta das empresas presentadas e se lle teña 

adxudicado por parte do órgano de contratación as 50 prazas do lote 7, que pode 

chegar a un importe de 4.830.308euros si a duración do contrato chega á execución 

máxima do mesmo que é de 5 anos e 3 meses. 

 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 

- Que non se proceda á concesión de 50 prazas do lote 7 a Euroconsultores 

Socio Sanitarios S.L, proposta pola mesa de contratación ao órgano de contratación 

que resolve  a contratación por lotes da xestión de servizos públicos para a reserva e 

ocupación de prazas no servizo de atención residencial para persoas maiores en 
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situación de dependencia en concellos da Comunidade Autónoma Galega convocado 

por resolución do 11 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería 

de Traballo e Benestar. 

- Que proceda á depuración de responsabilidades pola proposta de adxudicar a 

Euroconsultores Socio Sanitarios S.L estas prazas a pesares de ter recibido 

información por escrito do entramado empresarial do que forma parte esta empresa e 

da máis que dubidosa veracidade da documentación presentada pola mesma.” 

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2014 

 

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 03/11/2014 10:32:16 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 03/11/2014 10:32:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa dos 

deputados Manuel Vázquez Fernández e Pablo García Garcia, e do 

deputado-portavoz, José Luis Méndez Romeu, ao abeiro do disposto no 

artigo 1 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mea a seguinte 

proposición non de lei en pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

Neste momento a construción europea está a merecer un recoñecemento 

decrecente, posto que a crise actual e a maneira en que está sendo afrontada 

polas súas institucións, coa posta en marcha de duros programas de 

saneamento e contención do gasto, inciden nun desigual reparto das cargas 

e resultan socialmente inxustos. 

 

Para recuperación económica faise necesario apostar polo crecemento e 

promover a recuperación dos niveis de emprego e as condicións de salario 

e seguridade laboral propios dunha economía de benestar, abandonando 

prácticas puramente liberais no económico. 

 

Os fondos europeos constitúen unha mostra importante que deben ser 

utilizados para traballar neses obxectivos. Pero a execución por parte do 

Goberno autonómico de tales dotacións debe ser corrixida par acadar unha 

xestión máis áxil e eficiente que a lograda nos últimos exercicios. Así, ano 

tras ano, pódese comprobar que existen importantes dotacións 

corzamentarias que non son utilizadas. A prórroga de fondos europeos 

programados para anos anteriores, non pode agochar a lentitude e desidia 

do Goberno autonómico á hora de xestionar tales programas así, por 

exemplo, no FEDER xestionado polas comunidades autónomas, Galicia ten 

un dos volumes de dotación pendentes máis altos. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei en pleno. 
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“ O Parlamento de galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1.- A dirixirse ao Goberno do Estado para, solicitar do Consello Europeo e 

das instancias comunitarias, unha nova orientación económica que estea 

baseada fundamentalmente no estímulo do emprego e no crecemento 

económico, abandonando as políticas dunha suposta “austeridade” mal 

entendida e baseada nos recortes sociais.  

 

2. Tomar as medidas precisas para que o 100 % dos fondos europeos 

destinados a nosa Comunidade sexan investidos e xustificados dentro dos 

prazos establecidos, garantindo a disposición de crédito suficiente para 

facer frente ao cofinanciamento correspondente. 

 

3. Levar a cabo o control necesario para garantir unha utilización correcta 

de fondos europeos, poñendo en coñecemento da Oficina Europea de Loita 

contra a Fraude cantas irregularidades se poidan detectar.” 

 

 Pazo do Parlamento, 28 de outubro de 2014 

 

  Asdo.: Manuel Vázquez Fernández 

  Pablo García García 

  Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

  Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Manuel Vázquez Fernández na data 03/11/2014 16:14:56 

 
Pablo García García na data 03/11/2014 16:15:03 
 
José Luís Méndez Romeu na data 03/11/2014 16:15:08 
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A Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, e por iniciativa das deputadas e deputados, Rosa 
Oubiña Solla, Javier Dorado Soto, Jaime Iñiguez Martínez, 
Aurelio Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta 
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel A. Santalices Vieira e 
Miguel Tellado Filgueira, ao abeiro do disposto no artigo 160 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 
Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 
Pleno. 
 
Exposición de motivos 
 
A violencia de xénero é unha lacra que debe ser combatida dende 
tódolos ámbitos. Tratase dun problema que preocupa especial e 
sensiblemente ao conxunto da sociedade galega e por elo hai que  
incrementar os esforzos para erradicar a violencia de xénero, 
esforzos que deben ir dirixidos en múltiples direccións. 
 
Dende a perspectiva das administracións como actores principais 
da loita contra a violencia de xénero débese continuar 
incrementando o grao e a calidade da coordinación institucional por 
parte das administracións implicadas. Dende o Grupo Parlamentario 
Popular consideramos que a colaboración e coordinación entre as a 
administración local e autonómica é moi importante e pode  
contribuír dun xeito decisivo para optimizar a accesibilidade aos 
recursos e as prestacións dos servizos de atención ás mulleres 
afectadas por situación de violencia de xénero. 
 
Por outra parte e dende outra perspectiva que vai mais aló do papel 
das administracións públicas hai que sinalar que se ben é certo que 
se teñen producido notables avances no campo da igualdade real 
nas últimas décadas, aínda continúan existindo certos elementos de 
desigualdade e a violencia de xénero nace precisamente dela. 
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Precisamente dende este punto de vista adquire unha importancia 
fundamental o papel que pode xogar a educación como elemento 
decisivo para contribuír a erradicar certos modelos de relación 
baseadas no dominio e a submisión, non hai dubida de que a 
escola é unha ferramenta para a superación na nosa sociedade 
deste tipo de condutas violentas. 
 
Tendo en conta todo o exposto o Grupo Parlamentario Popular 
quere poñer en valor a acción decidida da Xunta de Galicia para 
incrementar e mellorar todos os medios dos que se dispón para 
loitas contra a violencia de xénero e impulsar a toma de novas 
medidas. 
 
Por todo elo, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte 
proposición non de lei en Pleno: 
 
“O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a continuar 
incrementando as medidas contra a violencia de xénero, en tódolos 
eidos, e concretamente: 
 

1. No ámbito educativo, impulsando e realizando actividades 
para a prevención e a sensibilización da violencia de xénero 
dirixidas á comunidade escolar coas seguintes actuacións: 
 
a) Programas formativos para a prevención da violencia de 

xénero dirixidos ás ANPAS dos centros educativos. 
 

b) Elaboración de material didáctico para a prevención da 
violencia de xénero na escola. 

 
c) Xornadas de información e formación sobre a violencia de 

xénero nas redes sociais. 
 

2. No ámbito das administracións, coa  posta en marcha dun 
Plan de dinamización das mesas locais de coordinación 
contra a violencia de xénero de Galicia”. 
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Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2014 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pedro Puy Fraga na data 03/11/2014 17:03:37 
 

Rosa Oubiña Solla na data 03/11/2014 17:03:49 
 
Javier Dorado Soto na data 03/11/2014 17:03:56 
 

Jaime Iñíguez Martínez na data 03/11/2014 17:04:05 
 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 03/11/2014 17:04:18 
 
Marta Rodríguez Arias na data 03/11/2014 17:04:25 

 
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 03/11/2014 17:04:30 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 03/11/2014 17:04:39 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 03/11/2014 17:04:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados e das súas deputadas, Abel Losada Alvarez, Carmen Gallego 

Calvar, Beatriz Sestayo Doce e José Manuel Gallego Lomba, 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 pobreza enerxética é unha consecuencia máis da grave crise social e 

económica que estamos a padecer. Defínese como aquela situación que sofren 

os fogares cuxos membros son incapaces de pagar unha cantidade de servizos 

da enerxía suficientes para a satisfacción das súas necesidades domésticas 

e/ou ven obrigados a destinar unha parte excesiva dos seus ingresos ao pago 

da factura enerxética das súas vivendas.  

 

Segundo diferentes estudos socio - económicos son xa máis de 300.000 

persoas en Galicia as que teñen graves dificultades para facer fronte ao recibo 

da luz ao final de mes, debendo dar prioridade ou elixir entre que cuestións 

básicas de subsistencia, moi unidas ao desenvolvemento dunha vida digna, 

poden permitirse e cales non. 

 

A este dato hai que engadir o que facilita o INE e o IGE nas enquisas de 

condicións de vida que sinalan que en torno aos 100.000 fogares en Galicia 

non poden manter a súa casa a unha temperatura adecuada, cos riscos que iso 

comporta especialmente para as persoas con factores de risco máis alto, como 

nenos, anciáns ou enfermos.  

 

Fronte a este grave problema existen diferentes posicionamentos: mirar a 

outro lado, expor unha solución de conxuntura, ou adoptar medidas estruturais 

que remedien situacións dramáticas que poden ser evitadas con solidariedade 

e tamén coa lexislación. Lamentablemente, a dereita, como en outros moitos 

temas está na conxuntura.  

 

 

Así mentres a Unión Europea ten instado aos diversos Estados membros a 

adoptar medidas para protexer aos consumidores máis vulnerables e a loitar 

contra a pobreza enerxética, en Galicia tense actuado tarde, pouco e mal. 
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As normas europeas foron elaboradas cun dobre obxectivo: primeiro, garantir 

unha subministración de gas e electricidade imprescindible para garantir unha 

vida digna  asociada á vivenda habitual, a un custo alcanzable para o 

consumidor vulnerable; e segundo, prohibir a desconexión en períodos 

críticos.   

 

Mentres distintos países teñen aprobado normas que protexen aos 

consumidores máis vulnerables, prohibindo durante o inverno interromper a 

subministración que lles poida deixar sen calefacción, a lexislación española 

limitouse a desenvolvementos absolutamente insuficientes.  

 

Cremos imprescindible ser sensibles á situación que moitos dos nosos veciños 

e veciñas padecen, e por tanto, estimamos a oportunidade de que a Xunta de 

Galicia utilice todos os resortes que ten ao seu alcance, e ademais inste ao 

Goberno de España a aprobar unha lei para solucionar os problemas máis 

urxentes e prexudiciais de pobreza enerxética, e que marque a orientación 

prioritaria das administracións á hora de afrontar as principais causas polas 

que esa pobreza enerxética se produce. 

 

Estimamos preciso que se considere e se lexisle para que a subministración de 

enerxía sexa un dereito social básico, que os consumidores vulnerables 

accedan a unha tarifa social en función dos seus ingresos e non do mercado, e 

o máis importante, que non haxa cortes de subministración no inverno para 

aquelas persoas que se atopen en situación de pobreza enerxética, financiando 

a diferenza entre a tarifa social e o consumo real a través dos orzamentos 

xerais do Estado. 

 

Entendemos que é preciso abordar a pobreza enerxética dentro dun contexto 

de ampliación de medidas estruturais, como son a mellora da eficiencia 

enerxética das vivendas vinculadas ás familias con máis dificultades, así como 

o apoio público á rehabilitación das vivendas  que ocupan, coa finalidade de 

conseguir unha maior optimización dos recursos enerxéticos.  

 

 

Ante todo cremos que o Goberno galego debe recoñecer que se trata dunha 

medida de política social, co propósito de garantir os principios de 

progresividade, solidariedade e cohesión respecto dos consumidores máis 

vulnerables, e por iso entendemos que o custo desta iniciativa débese sufragar 

polo conxunto do sistema.   
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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: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Habilitar unha liña de axudas sobre un servizo mínimo de subministro 

de enerxía (electricidade e gas), que garanta que ningún fogar poda ser 

privado dun mínimo de cobertura enerxética de subsistencia entre o 1 

de novembro e o 31 de marzo de cada ano, que permita garantir o 

subministro enerxético ás familias que estean en situación de pobreza 

enerxética. 

 

1.a. Esta liña de axudas desenvolverase no ámbito das políticas de 

benestar social, mais alá da colaboración coa Consellería de Economía 

e Industria, e arbitraranse medidas que faciliten a súa solicitude a 

aquelas familias afectadas por este problema. 

 

2. Negociar un protocolo de actuación, en colaboración coa FEGAMP, 

coas empresas concesionarias do subministro de auga, que impida que 

se poda suspender o servizo de abastecemento de auga a unha familia 

por razóns económicas, cando os recursos familiares non permitan 

cubrir o seu pago. 

 

3. Demandar ao Goberno de España a que de forma inmediata presente no 

Congreso dos Deputados para o seu debate e aprobación un proxecto de 

lei de protección dos consumidores vulnerables e contra a pobreza 

enerxética. 

 

Pazo do Parlamento, 3 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   Carmen Gallego Calvar 

   Beatriz Sestayo Doce 

   José Manuel Gallego Lomba 

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

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

Abel Fermín Losada Álvarez na data 04/11/2014 16:37:25 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 04/11/2014 16:37:30 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 04/11/2014 16:37:33 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 04/11/2014 16:37:39 
 
José Luís Méndez Romeu na data 04/11/2014 16:37:47 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Carmen Acuña do Campo, Abel 

Losada Alvarez, José Manuel Gallego Lomba, Manuel Vázquez 

Fernández, Carmen Gallego Calvar e María Quintas Alvarez, a través 

do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

Pleno.  

Exposición de motivos 

Como é sabido, o novo hospital de Vigo estase construíndo baixo un 

modelo de contratación pública coñecido como de colaboración público -

privada (CPP).  

Este modelo CPP, aplicado para a construción e prestación de servizos de 

hospitais e centros de saúde, ten demostrado ter máis inconvenientes que 

vantaxes: así é como o entenderon todos os sucesivos gobernos galegos, 

coa única excepción do actual, que da man dunha conselleira de Sanidade 

procedente do sector sanitario privado, é a primeira alta responsable 

sanitaria da Xunta que dende a aprobación do Estatuto de Autonomía en 

1981, defende o modelo CPP fronte ao modelo tradicional.  Facendo caso 

omiso das duras criticas que sobre este modelo se recollían nas conclusións 

do “estudio de asesoramiento económico-sanitario de las CPP en 

asistencia sanitaria”, dirixido ás autoridades tanto dos Estados da Unión 

como das súas rexións con competencias sanitarias.  

O Grupo Parlamentario Socialista considera que estas conclusións teñen 

suficiente forza argumental e rotundidade como para que a Xunta de 

Galicia, en defensa do interese xeral da nosa Comunidade, rectifique a súa 

decisión de continuar usando o modelo CPP para a posta en servizo do 

novo hospital de Vigo. 

En febreiro de 2011 o Sergas asinou coa empresa Sociedade Concesionaria 

Novo Hospital de Vigo S.A. (SCNHV S.A.) un contrato tipo CPP para 

poñer en servizo a referida infraestrutura sanitaria. O importe do contrato é 

de 1.500 millóns de  € correntes de 2014 (IVE incluído).  

Comprometéndose a empresa “a súa sorte e ventura”, como é obrigado 

nestas CPP a entregar a obra rematada ao Sergas nun prazo de 31 meses. 
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Dito prazo rematou o pasado mes de abril sen que se teña rematado a obra. 

Para sorpresa da cidadanía galega, o presidente Feijoo en lugar de 

aproveitar esta circunstancia para anular ese controvertido, pouco 

interesante e ata desaconsellable segundo a UE contrato, lle concedeu unha 

segunda prórroga á UTE . 

Por iso, ante as recomendacións dadas pola Comisión Europea e ante a 

situación de incumprimento contractual por parte da empresa concesionaria 

SCNHV S.A., claramente tipificada tanto no Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCAP) que rexe todo o referente a este 

contrato público como na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, o 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei:  

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que formalice, 

inmediatamente, a resolución do contrato público de concesión de obra 

pública do novo hospital de Vigo, en defensa tanto da legalidade como do 

interese xeral da Comunidade de Galicia e o faga por causas imputables a 

empresa concesionaria incumpridora e, en consecuencia, proceda á 

incautación dos 18,71 millóns de € da garantía definitiva.  

 

 Pazo do Parlamento, 3 de novembro de 2014 

 

 Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Abel Losada Alvarez 

   José Manuel Gallego Lomba 

   Manuel Vázquez Fernández 

   Carmen Gallego Calvar 

   María Quintas Alvarez 

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

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa da deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno, relativa ao dereito do persoal estatutario dos Servizos de Saúde á 

xubilación anticipada e parcial. 

 

O 13 de xullo de 2006 suscribeuse o Acordo Sobre Medidas en Materia de 

Seguridade Social, consecuencia do cal foi promulgada a Lei 40/2007, do 4 de 

decembro, de medidas en materia de Seguridade Social. Na súa disposición 

adicional sétima establece que “no prazo dun ano, o Goberno presentará un estudo 

sobre a normativa reguladora da xubilación anticipada e parcial d@s empregad@s 

públic@s, así como do persoal das Forzas Armadas e ao servizo da Administración 

de Xustiza, que aborde a aplicación da normativa reguladora de tales modalidades 

de xubilación, as condicións nas que esta aplicación non xere problemas de 

sostibilidade aos sistemas de protección social e á homoxeneización, en termos 

equiparábeis, dos diferentes réximes. En dito estudo contemplarase a realidade 

específica dos diferentes colectivos afectados, incluída á do persoal ao que lle é de 

aplicación a Lei 55/2003,de 16 de decembro, do Estatuto Marco do persoal 

estatutario dos servizos de saúde, tomando en consideración as singularidades que 

rodean ao mesmo, desde unha perspectiva acorde coas prioridades e garantías que 

se sinalen no parágrafo anterior”. 

A pesar de que teñen transcorrido case 7 anos desde a aprobación da Lei, o 

persoal estatutario, así como o resto de empregad@s públic@s, seguen sen ter 
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garantido o acceso á xubilación anticipada e parcial, véndose frustradas as 

expectativas dese dereito de multitude de persoas que, por razón da súa idade, 

poidan aspirar a acollerse a estas modalidades de xubilación. 

Tal como admite a propia disposición adicional sétima da Lei 40/2007 o 

persoal estatutario ten singularidades que o distinguen do resto do funcionariado, 

pola propia natureza do servizo público sanitario, prestación de servizo continuado 

as vinte e catro horas do día e os trescentos sesenta e cinco días do ano, o contacto 

coa enfermidade, a toma de decisións sobre a saúde e a vida doutras persoas, a 

presión familiar, o traballo a quendas. 

Os propios plans de ordenación de recursos humanos que publica a propia 

Administración recollen problemas como os de unha pirámide profesional 

envellecida, o que incrementa o número de incapacidades temporais, a 

imposibilidade de efectivizar os acordos sindicais relativos a que o persoal 

facultativo deixe de facer gardas ao cumprir 55 anos, a imposibilidade de non 

traballar en horario nocturno a partir desa idade do resto do persoal. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que se dirixa ao Goberno 

español para que, consonte ao estabelecido na disposición adicional sétima da Lei 

40/2007, do 4 de decembro, de medidas en materia de seguridade social, nun prazo 

non superior a seis meses, presente un estudo sobre a normativa reguladora da 

xubilación anticipada e parcial d@s empregad@s públicos, recollendo a realidade 

específica do persoal estatutario e funcionario dos servizos de saúde, tomando en 
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consideración ás súas singularidades. Presentado o estudo levará a cabo as medidas 

normativas necesarias para garantir coa maior urxencia o dereito do persoal 

estatutario dos servizos de saúde á xubilación anticipada e parcial.” 

 

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2014 

 

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 04/11/2014 18:53:19 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 04/11/2014 18:53:25 
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputadas María do Carme Adán Villamarín e Montserrat Prado Cores e do deputado 

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

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

 

Exposición de motivos: 

ASPANEPS é a Asociación de Nais e Pais de Nenos e Nenas con problemas 

psicosociais, é unha entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro cun ámbito de 

actuación comarcal. ASPANEPS foi declarada de Utilidade Pública o 6 de marzo de 1997, 

aínda que a súa fundación data de 1980 cando un grupo de nais e pais comezaron un 

traballo conxunto ante as necesidades pedagóxicas, psicolóxicas e sociais dos seus fillos e 

fillas. Desde ese momento a asociación desenvolveu actividades encamiñadas a favorecer o 

maior grao de benestar persoal e social da poboación da comarca de Ferrol.  

ASPANEPS desenvolve o seu traballo como un servizo de atención psico-social á 

infancia, a familia e as persoas con discapacidade intelectual a través da prestación de 

servizos especializados de carácter interdisciplinar, previa admisión e acollida nos ámbitos 

da saúde mental infanto-xuvenil (mediante entrevistas, diagnósticos e intervencións 

psiquiátricas e psicotrapéutica individual, grupal e familiar) atención socio-educativa 

(reeducación, logopedia, integración sensorial e actividades socioeducativas), adquisición 

de autonomía (intervención prelaboral e desenvolvemento persoal), así como asesoramento 

e orientación familiar e coordinación externa. Como afirman nas súas memorias anuais a 

súa misión é dar resposta bio-psicosocial as unidades familiares con menores ao seu cargo 

ou con persoas con discapacidade intelectual para favorecer a súa autonomía e integración 

social. 
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Este labor vese dificultado na actualidade pola redución nos orzamentos que a 

asociación recibe das administración públicas. O aminoramento das partidas de xeito 

continuado desde o ano 2010 obriga a esta entidade a realizar un recorte salarial do 25% aos 

e as traballadoras. Este esforzo do persoal ten como obxectivo contribuír ao mantemento de 

ASPANEPS, mais o esforzo debería ser das administracións e non das e dos traballadores. 

 

Por isto o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non de lei para 

o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a garantir o correcto funcionamento 

de ASPANEPS dotando o seu financiamento público dos fondos necesarios para o 

cumprimento desta finalidade. Asemade, a administración galega comprométese a revisar 

os compromisos orzamentarios para que os salarios sexan conformes ao convenio laboral e 

os servizos prestados poidan manter a calidade que sempre caracterizou o bo facer de 

ASPANEPS.” 

 

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2014 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 05/11/2014 12:17:56 

 

María Montserrat Prado Cores na data 05/11/2014 12:18:02 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 05/11/2014 12:18:04 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), a 

través do seu portavoz Xosé Manuel Beiras Torrado e a iniciativa do seu 

deputado Juan Manuel Fajardo Recouso, ao abeiro do disposto no artigo 160 

do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, 

para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Trala publicación o 8 de outubro deste mesmo ano, onde se recolle o peche 

definitivo no resto do transcurso anual sobre a explotación da sardiña, o arte do 

xeito vese gravemente ameazada. 

Son máis de 1.000 familias as adicadas e dependentes a esta forma artesanal 

de pesca. Unha pesca que en absoluto ten que ver coas grandes explotacións 

industriais, xa non só pola maneira de traballar, senón, e o máis relevante do 

asunto, non ten peso no TAC e pouco impacto medioambiental conleva 

traballar ao xeito. 

O xeito, tradición pesqueira na nosa cultura marítima, traballa ás portas das 

rías, no que a Xunta ten absoluta competencia ao ser considerada como augas 

interiores, mentres que a prohibición da explotación agrega as competencias 

estatais sobre as augas exteriores, dando maior peso ás explotacións 

industriais, que son as que traballan nestas zonas de acción. 

Así, non é comparable que a prohibición atinxa a ambas formas de pesca, polo 

que non é xusto que se aglutine por igual aos xeiteiros que ás industrias de 

grandes buques. 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda 

presenta a seguinte Proposición non de lei:  

 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a facer vixente o Estatuto de 

Autonomía que recolle no Título II (das competencias de Galicia), Capítulo I o 
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artigo 27 que recolle como competencia exclusiva “A pesca nas rías e demais 

augas interiores, o marisqueo, a acuicultura, a caza, a pesca fluvial e lacustre”, 

e así poñer fin á prohibición sobre o arte do xeito decretando de inmediato a 

súa apertura. 

 

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2014. 

 

Asdo.: Xosé Manuel Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE 

Juan Manuel Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

Juán Manuel Fajardo Recouso na data 05/11/2014 13:14:42 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 05/11/2014 13:14:51 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA-

ANOVA), a iniciativa da súa deputada Eva Solla Fernández e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara presenta a seguinte Proposición non de lei 

para debate en Pleno, relacionada coas listas de espera no Servizo Galego de Saúde. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

O escurantismo da Consellería de Sanidade a respecto da espera no Servizo Galego de 

Saúde é unha constante dende sempre. A negativa do Goberno a dar a coñecer o número de 

persoas existentes nas listas non estruturais semella agochar unha realidade que non 

queren amosar: o fracaso das políticas neoliberais aplicadas á xestión dun servizo público 

tan sensible coma o é a Sanidade Pública. 

A pesares de ter recoñecido o propio Partido Popular que  solicitou tamén estes datos cando 

exercía de oposición na Cámara, hoxendía son quenes de negar proporcionalos á actual 

oposición. Situación vergoñenta nunha institución que se afirma democrática. 

Unhas das últimas escusas para non proporcionalas foi, dende 2013, a aprobación da Lei de 

Garantías Sanitarias, mais unha vez aprobada e tras a entrada en vigor a situación é a 

mesma ou, se cadra, peor. As listas de espera seguen empeorando- coma mostran os datos 

de outubro de 2014-, non se cumpre de ningunha maneira os prazos fixados na Lei e 

continúa a permisividade ante as elevadas demoras no centro privado-concertado POVISA. 

Igualmente a alta lista de espera tradúcense tamén en traslados a centros 

concertados/privados, outra forma de derivación do orzamento público cara as empresas 

sanitarias e polo tanto, outra forma de contribución á demoucamento do público.  

Por estes motivos, Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte Proposición 

non de Lei: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 
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1.- Proporcionar os datos sobre as listas de espera non estructurais así coma dos 

traslados a centros privados-concertados realizados en cada centro/EOXI dende 2011. 

2.- Obrigar á empresa POVISA e calquera outra coa que se esté concertando atención a 

cumprir os mesmos prazos de espera estipulados por Lei para os centros públicos. 

3.- Apertura no SERGAS de quirófanos, consultas e realización de probas 

complementarias en quenda de tarde co obxetivo de reducir a lista de espera. 

4.- Presentar trimestralmente a totalidade das listas de espera (estructurais e non 

estructurais) cun informe que indique as medidas tomadas para reducilas e as 

necesidades sanitarias e económicas para tal fin. 

 

Compostela, 5 de novembro de 2014. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. da AGE 

Xosé M. Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 05/11/2014 17:35:38 

 

Eva Solla Fernández na data 05/11/2014 17:35:43 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa do 

seu deputado Antón Sánchez García, 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 a medidas de actuación a prol da cesión ao Concello da Coruña dos 

terreos que, no seu caso, se desafecten da zona de servizo do Porto da Coruña. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMEIRO.- Co antecedente da aprobación da Modificación do Plan de Utilización dos 

Espazos Portuarios do Porto da Coruña (Orde FOM/2041/2014, de 20 de outubro), o 

presidente da Autoridade Portuaria da Coruña ven de anunciar e mesmo datar (2017) a 

enaxenación de terreos portuarios.  

Non obstante, e de conformidade coa situación legal actual, os terreos dos peiraos de 

Batería e Calvo Sotelo non poden ser enaxenados, xa que, polo momento, seguen 

formando parte do dominio público-portuario. Para que uns terreos do dominio público 

portuario poidan ser enaxenados (vendidos), unha de dúas, ou son desafectados 

automaticamente do dominio público portuario con ocasión dunha modificación do plan de 

utilización (que non é o caso) ou ben hai un acordo expreso de desafectación por parte do 

Ministerio de Fomento-Portos do Estado (que tampouco é o caso, por canto a Orde 

FOM/2041/2014 non os desafecta, xa que só modifica o seu uso); ademais, de superar a 

valoración os 18 millóns de euros, o acordo de desafectación debe ser por acordo do 

Consello de Ministros (ao respecto, art. 45 RDL 2/2011, de 5 de setembro, de Texto 

refundido lei de portos).  

 

SEGUNDO.- O art. 45 do RDL 2/2011 dispón que, de desafectarse terreos portuarios, 

serán incorporados ao patrimonio de portos do Estado, podendo ser enaxenados, 

permutados ou cedidos ás Administracións públicas  para fins de utilidade pública e 

interese social.  
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TERCEIRO.- A previsión de posta en funcionamento efectivo do porto exterior de Punta 

Langosteira e o correlativo traslado das instalacións do actual porto da Coruña, así como, 

no seu caso, a desafectación dos peiraos de Calvo Sotelo-Batería e San Diego supoñen 

unha oportunidade para a  reordenación territorial e urbanística de dita superficie e da 

propia fachada marítima da Coruña e o seu destino a unha finalidade pública 

(equipamentos públicos dotacionais, espazos libres e zonas verdes). Obxectivo de 

interese público dotacional contrario ao que se pretende pola Autoridade Portuaria (e 

goberno local da Coruña), que non é outro que a venta a promotores privados para a 

urbanización dos terreos con destino maioritario a vivendas e usos terciarios-comerciais. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, formula a 

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

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a dirixirse ao Ministerio de Fomento-Portos do 

Estado a que, de procederse á desafectación de terreos da zona de servizo do Porto da 

Coruña, sexan cedidos ao Concello da Coruña, con destino aos fins de utilidade pública e 

interese social de equipamentos dotacionais, espazos libres e zonas verdes, públicos. 

 

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2014. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 05/11/2014 17:55:21 

 

85400



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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), por iniciativa 

da deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

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

relativa ao non pagamento con fondos públicos dos litixios da herdanza da Fundación 

Camilo José Cela. 

 

A Xunta de Galiza ven dando un trato de favor escandaloso á Fundación Camilo 

José Cela en relación coas fundacións que salvagardan o legado de personalidades 

relevantes da cultura galega. Así, a Fundación Cela ten sido a fundación destas 

características que máis fondos públicos galegos ten recibido. Mesmo vimos con 

escándalo como con recursos da Xunta de Galiza se cubriron os desfalcos e neglixente 

xestión dunha entidade privada. Finalmente, a Xunta de Galiza decidiu facer pública 

esta fundación para salvagardala da quebra.  De feito é clamorosa a desigualdade de 

trato coa Fundación Rosalía de Castro, que recibe dez veces menos fondos públicos a 

pesar de promover e difundir a escritora fundacional da literatura galega 

contemporánea. 

O BNG amosou a súa posición contraria a este trato de favor e  advertiu no seu 

momento de moitas liñas difusas e confusas sobre o proceso de absorción para o sector 

público desta fundación. Un dos aspectos que sinalamos tiña a ver coa situación da 

herdanza de Cela e súa afección á Fundación. Recentemente tivemos coñecemento de 

que a xustiza daba a razón ao fillo de Cela e obrigaba á Fundación Camilo José Cela a 

entregar 1,1 millón de euros  por considerar o tribunal que as donacións efectuadas en 

vida por Cela á Fundación perxudicaran os seus intereses. A Xunta afirmou 

publicamente que para o pago desta herdanza non se tocarán fondos públicos, dado que 

a fundación “tiña aprovisionados estes cartos nas súas contas desde fai catro anos”.  
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Porén chama a atención que esta circunstancia non sexa mencionada nos 

orzamentos remitidos ao Parlamento de Galiza. Coa finalidade de garantir que non se 

van usar ningún tipo de fondos públicos nin do fondo dotacional da Fundación, 

formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a que no pagamento da sentenza que 

obriga a Fundación Cela a abonar 1,1 millóns de euros polo litixio da herdanza non se 

empreguen fondos públicos nin se utilicen os bens que agora integran esta fundación 

pública.” 

 

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 05/11/2014 19:04:05 
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de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

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

dos seus deputados Concepción Burgo López, Vicente Docasar Docasar e Francisco 

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

do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

Despois dunha avalancha de sentenzas recoñecendo o dereito dos traballadores públicos 

a percibir unha parte da paga extra de Nadal que lles foi suprimida en 2012, nos 

orzamentos xerais do Estado de 2015 na Disposición adicional 10ª,  se recoñece o 

dereito a recuperación desta paga extraordinaria pola parte correspondente a 44 días a 

todos os traballadores incluíndo ao persoal das universidades. 

 

Sen embargo, nos orzamentos de Galicia para 2015 estipúlase unicamente a devolución 

da parte correspondente a 22 días devindicados na dita paga extraordinaria, a pesar dos 

reiterados pronunciamentos xudiciais ao respecto. 

 

Non é admisible esta decisión da Xunta de Galicia, máxime cando o persoal das 

universidades levan sufrindo,  no só os recortes ordenados polo Goberno de Rajoy, 

senón tamén un forte recorte nos seus salarios ordenado polo Goberno de Feijoo que 

segue a manterse este ano,  de tal forma que se calcula que os traballadores das 

universidades galegas retrocederon en catro anos un mínimo dun 30 % no seu poder 

adquisitivo. Ademais, é necesario lembrar que a parte deducida dos salarios do persoal 

das universidades no é recibida por estas, senón que foi restada dos fondos do Plan de 

financiamento do SUG. 

 

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 proceder a devolución ao persoal das 

universidades galegas, da totalidade da parte proporcional da paga extraordinaria de 

Nadal de 2012 devengada ata a entrada en vigor do Real decreto 20/2012 (44 días). 

 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Vicente Docasar Docasar 

   Francisco Caamaño Domínguez 

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

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 
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Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 

María Concepción Burgo López na data 06/11/2014 12:59:24 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 06/11/2014 12:59:31 
 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 06/11/2014 

12:59:37 
 
José Luís Méndez Romeu na data 06/11/2014 12:59:44 
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Á Mesa do Parlamento 
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, e por iniciativa do deputado José Manuel Balseiro Orol, 
ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 
Regulamento da Cámara presenta, ante esa Mesa, a seguinte 
proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 
 

Exposición de motivos 

 

A decisión da Corporación Pública Radio Televisión Española  de 
efectuar o cese das emisións da Radio Exterior de España en onda 
curta, provocou un fondo malestar, en especial entre as tripulacións 
galegas dos buques que faenan por todo o mundo. 
 
A realidade é que estes profesionais do mar non teñen posibilidade 
técnica, en condicións económicas alcanzables, de acceder á 
recepción desta emisora a través dos satélites, internet ou da 
televisión dixital terrestre. 
 
Desde o pasado 15 de outubro, máis de 4.500 tripulantes de 253 
buques galegos de pesca distribuídos polos mares e océanos de 
todo o mundo, deixaron de ter contacto informativo directo coa súa 
terra e cos acontecementos de todo tipo que suceden nela.  
 
As emisións de Radio Exterior marcaban unha vía de achega de 
noticias sobre España durante as longas tempadas de navegación, 
un elemento positivo para convivencia a bordo, así como tamén 
rompe unha comunicación permanente con milleiros de profesionais 
do mar que a través desta emisora recibían avisos, indicacións e 
comunicacións da súa actividade e das cuestións que lles afectan.  
 
Queda demostrado deste xeito, a gran incidencia e relevancia social 
que esta decisión trae consigo, así como a mingua do servizo 
público que esta emisora viña ofrecendo aos profesionais do mar e 
que, aconsellan reconsiderar a decisión e analizar a posibilidade 
técnica de retomar estas emisións. 

85405



 

 

 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 

 

 

Polo exposto con anterioridade, o Grupo Parlamentario Popular, 
presenta a seguinte proposición non de lei en Pleno:  
 
“O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a continuar 
realizando as xestións que estimen axeitadas ante o Goberno 
central para que a Corporación de Radio e Televisión Española 
(CRTVE) reconsidere a decisión adoptada e revise a posibilidade 
técnica de recuperar as emisións de Radio Exterior de España en 
onda curta, atendendo á relevancia do servizo público que se lle 
presta aos seus oíntes e, de xeito especial, aos miles de persoas 
traballadoras do mar”. 
 
 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2014 
 
 
 

 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 06/11/2014 14:15:34 
 
José Manuel Balseiro Orol na data 06/11/2014 14:15:42 
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Á Mesa do Parlamento 

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

da deputada María do Carme Adán Villamarín e Ana Belén Pontón Mondelo, ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non de 

lei para o seu debate en Pleno, sobre as actuacións que debe impulsar a Xunta de 

Galiza en relación coa Artesanía de Galiza. 

 

A Artesanía é cultura, é arte, é industria. A Artesanía é unha techne que desde 

antigo constitúe un dos sinais de identidade dun pobo que se transmite durante 

xeracións. Camariñas ou Buño son dous exemplos claros do rico patrimonio do noso 

pobo. Por iso é unha obriga protexer e promocionar a Artesanía por parte dos poderes 

públicos. É unha obriga legala para as próximas xeracións. 

Na actualidade existe un marco normativo propio que regula o fomento e 

recuperación da nosa artesanía mais que neste momento é demasiado limitado para dar 

continuidade a un labor manual que necesita de moito esforzo, tempo e dedicación por 

parte das persoas artesáns. Os recortes da Consellaría de Economía e Industria nas 

partidas adicadas á artesanía así como a proliferación de talleres artesáns con prácticas 

industriais ten situado ao sector nunha difícil posición para poder facer fronte ao futuro. 

O compromiso con este sector debe ser claro por varios motivos, representa a 

nosa cultura, fomenta o emprego local e vinculado ao territorio e pon en valor o traballa 

manual de transformación da natureza respectando o medio ambiente. Os oficios 

artesáns son oficios da man que se enfrontan a un incerto futuro a pesar de representar 

un importante papel na dinamización das economías locais e ter unha grande 

potencialidade de crecemento. 
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Por todo isto formúlase a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego: 

1. Desenvolver medidas para a protección, promoción e posta en valor da 

Artesanía galega. Asemade establecerá os mecanismos de control necesario para loitar 

contra o intrusismo profesional e preservar os Obradoiros Artesáns de practicas 

industriais. 

2. Trasladar ao Goberno do Estado a proposta de establecer beneficios fiscais 

para quen desenvolva actividades artesanais. 

3. Trasladar ao Goberno do Estado a necesidade de equiparar a quen desenvolva 

actividades artesanais co Réxime Especial Agrario ou do Mar a efectos de Seguridade 

Social.” 

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputada do G.P. do BNG 

María do Carme Adán Villamarín  

Portavoz s.do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 06/11/2014 17:49:14 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 06/11/2014 17:50:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

deputada e dos seus deputados Concepción Burgo López, Vicente Docasar 

Docasar e Francisco Caamaño Domínguez,  a través do seu portavoz, e ao 

abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta 

ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei polo trámite da urxencia para o 

seu debate en Comisión 4.º, Educación e Cultura. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A xustificación da urxencia vén dada polo forte retraso na convocatoria 

destas axudas e dado ao mes no que estamos, non haberá tempo para 

convocalas. 

 

Exposición de motivos 
 

As sociedades máis avanzadas cifran o seu crecemento económico no impulso da 

investigación, e o factor fundamental para conseguilo é contar con recursos 

humanos formados e suficientes. 

 

Pero formar o persoal investigador non é doado. Necesítase un financiamento 

público constante, a definición clara dunha carreira investigadora e, por suposto, 

seriedade por parte dos xestores públicos. Unha carreira científica comeza 

sempre pola elaboración dunha tese doutoral.  Etapa primeira e fundamental dun 

investigador ou investigadora, fundamental para si mesmo pero tamén para o 

grupo de investigación onde se integra. 

 

Dentro da citada carreira investigadora son fundamentais as axudas a etapa 

predoutoral. Estas eran convocadas anualmente en xullo ou agosto para que os 

futuros doutores puidesen estar traballando en novembro. Pero este ano 2014 a 

altura do mes de novembro non foron convocadas pola Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria as axudas para este ano. Son xa tres meses 

de retraso e neste mes de novembro terían que estar avaliadas as solicitudes pero 

en cambio non existe convocatoria. 

 

Isto está acarreando múltiples problemas a todos os universitarios e universitarias 

que aspiran a realizar unha tese dado que no novo sistema de doutoramento os 

titulados teñen unicamente tres anos improrrogables para defender a súa tese que 

comezan a contar dende o momento que son aceptados nos programas, e para 

pedir unha axuda teñen que estar admitidos. Isto significa que  si as axudas a esta 

etapa predoutoral non se convocan anualmente, e dado que teñen unha duración 
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de tres anos,  a moitos universitarios e universitarias se lles está restrinxindo a 

axuda nun terzo do tempo con que contan para a realización da súa tese doutoral. 

 

Non é aceptable esta desidia da Xunta de Galicia fronte as políticas de I+D e 

moito menos sobre as posibilidades e expectativas de moitos mozos e mozas que 

aspiran a ter unha oportunidade de formarse en investigación. Demostra unha 

absoluta falta de seriedade por parte da Xunta de Galicia.  A políticas de impulso 

a I+D non se poden desenvolver sen ningunha planificación, de feito require de 

normas claras mantidas no tempo. Si se prometeu a convocatoria de axudas 

anuais hai que mantelo porque o que se perde nun ano, non se recupera noutro. 

 

E como neste eido da investigación todo está encadeado, a falta de axudas a esta 

etapa inicial ten moitas consecuencias máis, entre elas, por exemplo, que aos 

grupos de investigación se lles piden un número mínimo de teses lidas para 

concederlles axudas. Si non teñen doutorados malamente poden ter teses. 

 

A non convocatoria neste ano das axudas a etapa predoutoral semella ser un novo 

recorte mais dentro dos moitos aplicados as universidades e o desenvolvemento 

da I+D+i polo Goberno do Sr. Feijoo, demostrando que cando din que apoian as 

políticas de impulso a investigación non están máis que facendo propaganda. 

 

Por todo o 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 convocar de inmediato as axudas 

á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 

2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014. 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2014 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Vicente Docasar Docasar 

   Francisco Caamaño Domínguez 

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

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Concepción Burgo López na data 07/11/2014 13:23:44 
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Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 07/11/2014 13:23:51 
 

Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 07/11/2014 13:23:57 
 
José Luís Méndez Romeu na data 07/11/2014 13:24:03 
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A Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 

Portavoz, e por iniciativa dos deputados e deputada, Agustín 

Baamonde Díaz, Moisés Blanco Paradelo, Javier Dorado Soto, 

Hipólito Fariñas Sobrino, Antonio Mouriño Villar, Marisol 

Piñeiro Martínez, Román Rodríguez González e Ramón Santos 

Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

Exposición de motivos 

O Goberno galego, a través das distintas consellerías, vén 

promovendo a publicación de obras, de carácter venal e non venal, 

referentes aos ámbitos de actuación das políticas autonómicas, que 

integran o fondo editorial da Xunta de Galicia.  

Para favorecer a difusión e accesibilidade ás publicacións, tanto 

físicas como electrónicas, producidas pola Administración 

autonómica sería útil dispoñer dunha plataforma en liña que permita 

dar resposta ás necesidades actuais e que ofreza un servizo de 

calidade para a consulta e adquisición das obras que demanda a 

cidadanía, a través dun catálogo con información bibliográfica 

completa e actualizada.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a 

seguinte proposición non de lei en Comisión:  
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia, a emprender as 

actuacións necesarias para poñer ao dispor da cidadanía un servizo 

de libraría en liña coas publicacións institucionais da Xunta de 

Galicia nos diferentes ámbitos e soportes, de xeito que se facilite o 

acceso ao seu fondo editorial e o seu coñecemento”.  

 

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2014 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 

Pedro Puy Fraga na data 31/10/2014 11:19:56 
 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/10/2014 11:20:05 
 

Moisés Blanco Paradelo na data 31/10/2014 11:20:14 
 
Javier Dorado Soto na data 31/10/2014 11:20:32 
 

Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/10/2014 11:20:41 
 
Antonio Mouriño Villar na data 31/10/2014 11:20:49 
 
María Soledad Piñeiro Martínez na data 31/10/2014 11:20:56 

 
Román Rodríguez González na data 31/10/2014 11:21:04 
 
Ramón Santos Perez na data 31/10/2014 11:21:18 
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Á  MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda,  por medio das deputadas 

Yolanda Díaz Pérez e 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 na comisión I, relativa a situación no Imelga. 

  

Exposición de motivos 

 

A situación de saturación e sobrecarga de traballo para os profesionais do IMELGA 

debe ser motivo de preocupación e actuación para o goberno galego de maneira que 

adopte as medidas que  solventen unha problemática que lastima aos profesionais e 

dificulta a mellor realización do traballo que teñen encomendado. 

Na actualidade os médicos forenses que traballan no IMELGA teñen cada vez máis 

traballos ao seu cargo e unhas xornadas de horarios insoportables.  Dunha banda a 

reforma da lei de enxuizamento criminal aumentou considerablemente aos 

recoñecementos médico-forenses de garda, ao punto incluso que os xuíces de 

instrución poden autorizar aos médicos forenses a realizar levantamentos de cadavres. 

Da mesma maneira, a lei orgánica 1/2004 do 28 de decembro, de protección integral 

contra a violencia de xénero xerou un moi alto volume de recoñecementos e da  

urxencia na súa práctica. Outrosí das outras actividades encomendadas a este 

colectivo profesional. 

Na actualidade este colectivo realiza gardas de 8 días, o que vulnera de plano o dereito 

ao descanso mínimo de 12 horas entre xornadas laborais deste médicos forenses, coas 

consecuencias de fatiga, perda de atención e prexuízos para a súa saúde, así como do 

risco derivado sobre posibles erros causados pola sobrecarga de traballo. Obvio é a 

anomalía laboral e a discriminación que carrexa a situación actual deste colectivo. 
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Así a sentenza do Tribunal de Luxemburgo obriga á aplicación da directiva 93/104 CEE 

ao considerar as gardas médicas como horas de traballo ordinario. Situación que 

diferentes resolucións en varias comunidades do Estado contemplan como inxusta e 

xustificatoria dunha revisión do sistema inicial de gardas.  A Xunta incumpre esa 

directiva 93/104 CE regulamentadora das disposicións mínimas de seguridade e saúde 

relativas ao tempo de traballo, ao mesmo tempo que resta sen transpoñer de xeito 

correcto ao noso ordenamento xurídico a lei 55/2003. 

A sobrecarga de traballo derivada dunhas gardas  que aparellan xornadas semanais de 

168-192 horas de traballo supón polo tanto vulnerar a lexislación europea e pór en 

risco a saúde dos profesionais, pondo en cuestión a correcta asistencia nos tribunais e 

á cidadanía. Tan é así, que en febreiro deste ano, Bruxelas expedientou ao reino de 

España por non respectar os límites da xornada laboral e os períodos mínimos de 

descanso (11 horas de descanso por cada 24 horas). 

A Xunta incumpre o lexislado na UE e ademais non achega os reforzos de plantilla 

necesarios para este Instituto. Reforzos que teñen que ser moi superiores aos 

formulados pola Xunta e cuxos criterios de reparto teñen que ser ben distintos  dos 

que manexa a Xunta ao traverso da aplicación informática SIMELGA. Número de 

xulgados, poboación, rede hospitalaria, centros penitenciarios  son factores 

importantes que a Xunta desbota nesa aplicación e que deforman os resultados. 

Cómpre subliñar, entre outras eivas da actuación da Xunta, a negativa da Xunta a facer 

pública a relación de postos de traballo (RPT) do Instituto, nun exercicio máis de 

obscurantismo e patrimonialización da administración pública. 

En atención ao referido, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 

formula a seguinte proposición non de lei para o seu debate na comisión I: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a modificar o réxime de gardas dos médicos 

forenses do IMELGA ao obxecto alomenos de cumprir a lexislación europea. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a desenvolver unha política de persoal 

neste Instituto  que garanta a incorporación  do número suficiente de 

profesionais en todas e cada unha das subdireccións. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a facer pública a RPT do Instituto. 

En Compostela, 31 de outubro do 2014. 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Eva Solla Fernández 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 31/10/2014 12:40:44 

 

Eva Solla Fernández na data 31/10/2014 12:40:53 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa da deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión, relativa á anulación da adxudicación de 50 prazas a 

Euroconsultores Socio-Sanitarios,S.L. na contratación, por lotes, da xestión de 

servizos públicos para a reserva e ocupación de prazas no servizo de atención 

residencial para persoas maiores convocado por resolución do 11 de agosto de 2014, 

da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar. 

 

O Bloque Nacionalista Galego ten presentado diversas iniciativas no 

Parlamento Galego a respecto da Residencia Valle-Inclán, situada no concello de 

Vilanova de Arousa, adicada ao coidado de persoas maiores. As iniciativas tiñan por 

obxecto que por parte da Consellería de Traballo e Benestar se procedera tanto a 

facilitar información sobre a situación desta residencia como a realizar cantas 

actuacións foran precisas para a resolución do conflito existente na Residencia Valle-

Inclán, tanto no referido á situación laboral d@s traballador@s, despedimento de 39, 

incluída a totalidade do comité de empresa, como ao problema social, garantindo a 

prestación dun servizo de calidade ás persoas residentes como o respecto aos 

dereitos laborais. 

Esta residencia estaba xestionada pola empresa Viajes Silgar, S.A, que  

resultou adxudicataria para a prestación, mediante concerto, para a reserva e 

ocupación de 110 prazas de atención residencial para persoas maiores en situación 

de dependencia. A duración do contrato esténdese dese o 01.02.12 ao 31.12.14, cuia 
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cuantía ascende a 4.552.989 €. Existía constancia  de uso indebido dos fondos da 

sociedade, desvío de fondos recibidos da administración galega, creando outras 

sociedades coas mesmas persoas á fronte, cesión ilegal de traballador@s da empresa 

Viajes Silgar, SL, adxudicataria do concurso coa Xunta, á empresa Nurtime, 

adebedamento de mensualidades @s traballador@s e non cumprimento das 

sentenzas condenatorias do Xulgado do Social de Pontevedra. 

Todo indicaba que estabamos diante dunha sucesión empresarial sen 

comunicación, de modificación substancial das condicións de traballo sen ningún 

tipo de negociación, contratación en fraude de lei, cesión ilegal de traballador@s. 

A Consellería, lonxe de actuar para solucionar a situación, amparou e 

encubriu as actuacións da sucesión de empresas, sendo en todo momento 

consentidora dunha operación de enxeñería empresarial e incomprensibelmente 

continuou transferindo fondos públicos a unha empresa que tiña coñecemento que 

xa non prestaba o servizo. 

A CIG presentou no Xulgado de Instrución nº 3 de Santiago unha querela, 

que foi admitida a trámite o 5 de agosto de 2014 coa cualificación de malversación, 

por considerar á Consellería de Traballo e Benestar  colaboradora e cómplice da 

mala xestión, xa que a pesar de ter remitido varios escritos á Consellería alertando 

das malas prácticas empresariais esta non actuou. 

O seguinte capítulo do cúmulo de despropósitos na  sucesión de empresas á 

fronte da xestión da Residencia Valle-Inclán é que Nurtime que substituíu a viajes 

Silgar nesa xestión, xa non está xestionando a mesma, senón que é outra empresa, 

Euroconsultores Socio SanitariosS.L. de tal xeito que  @s residentes é a esta á que 

lle están facendo os pagos pola súa estancia e coidados, na vez de facelo na conta 
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xudicial establecida polo xulgado para pagar as indemnizacións @straballador@s 

despedid@s. 

Todos os datos apuntan a que unha vez máis esto responde a unha trama de 

desvío de fondos, neste caso para xustificar insolvencia e evitar que nin os 

acreedores de Nurtime e Viajes Silgar, nin traballador@s, nin Seguridade Social, nin 

Facenda poidan cobrar. 

Non resulta extrano que na relación de conselleir@s de Euroconsultores 

Socio Sanitarios S.L estea entre outros Francisco Rodríguez Janeiro como 

administrador ademais de como apoderado, ao que hai que engadir como 

conselleiros a dous ex-altos cargos en gobernos do Partido Popular, José Jaime 

López Cossio,(ex-Director Xereral de Formación e Emprego) e Francisco Jesús 

Gallegos Martínez (ex-Director Xeral de Comercio e Consumo). A sucesión de 

empresas deste entramado empresarial coas mesmas persoas ao fronte é máis que 

obvia. 

É máis que evidente que están desviando a esta terceira empresa os cobros, 

empresa que non consta que teñan na seguridade social ningún traballador/a a cargo, 

nin que teña instalacións para levar a cabo a xerencia da Residencia.  

A resolución do 11 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Traballo e Benestar, anuncia a contratación por lotes, da xestión de 

servizos públicos para a reserva e ocupación de prazas no servizo de atención 

residencial para persoas maiores en situación de dependencia en concellos da 

Comunidade Autónoma Galega. 

Non é entendíbel que Euroconsultores Socio Sanitarios,S.L. se presentara ao 

procedemento de licitación destas prazas xa que como se dixo non consta que teña 
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instalacións para facerse cargo d@s residentes, nin traballadores/as a cargo que 

consten de alta na Seguridade Social para poder prestar o servizo, é dicir que non 

estaría en condicións de cumprir cando menos coas condicións técnicas ou 

profesionais para poder concorrer a este contrato coa Administración Autonómica. 

Desta situación foi informada tanto a Conselleira de Traballo e Benestar, a 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería como a mesa de contratación do concurso 

por escritos presentados no Rexistro Xeral da Xunta pola Confederación 

Intersindical Galega e o colectivo de ex-traballador@s da Residencial Valle-Inclán 

Resulta polo tanto inexplicábel que non se teña recibido por parte da 

Conselleira @s traballador@s, a pesar de telo solicitado  en diversas ocasións, nin se 

teña atendido os escritos presentados, e que Euroconsultores Socio Sanitarios,S.L, 

puidera ter acadado a puntuación máis alta das empresas presentadas e se lle teña 

adxudicado por parte do órgano de contratación as 50 prazas do lote 7, que pode 

chegar a un importe de 4.830.308euros si a duración do contrato chega á execución 

máxima do mesmo que é de 5 anos e 3 meses. 

 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 

- Que non se proceda á concesión de 50 prazas do lote 7 a Euroconsultores 

Socio Sanitarios S.L, proposta pola mesa de contratación ao órgano de contratación 

que resolve  a contratación por lotes da xestión de servizos públicos para a reserva e 

ocupación de prazas no servizo de atención residencial para persoas maiores en 
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situación de dependencia en concellos da Comunidade Autónoma Galega convocado 

por resolución do 11 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería 

de Traballo e Benestar. 

- Que proceda á depuración de responsabilidades pola proposta de adxudicar a 

Euroconsultores Socio Sanitarios S.L estas prazas a pesares de ter recibido 

información por escrito do entramado empresarial do que forma parte esta empresa e 

da máis que dubidosa veracidade da documentación presentada pola mesma.” 

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2014 

 

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 03/11/2014 10:31:26 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 03/11/2014 10:31:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa dos 

deputados Manuel Vázquez Fernández e Pablo García Garcia, e do 

deputado-portavoz, José Luis Méndez Romeu, ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mea a seguinte 

proposición non de lei en Comisión permanente non Lexislativa para 

Asuntos Europeos. 

 

Exposición de motivos 

 

Neste momento a construción europea está a merecer un recoñecemento 

decrecente, posto que a crise actual e a maneira en que está sendo afrontada 

polas súas institucións, coa posta en marcha de duros programas de 

saneamento e contención do gasto, inciden nun desigual reparto das cargas 

e resultan socialmente inxustos. 

 

Para recuperación económica faise necesario apostar polo crecemento e 

promover a recuperación dos niveis de emprego e as condicións de salario 

e seguridade laboral propios dunha economía de benestar, abandonando 

prácticas puramente liberais no económico. 

 

Os fondos europeos constitúen unha mostra importante que deben ser 

utilizados para traballar neses obxectivos. Pero a execución por parte do 

Goberno autonómico de tales dotacións debe ser corrixida par acadar unha 

xestión máis áxil e eficiente que a lograda nos últimos exercicios. Así, ano 

tras ano, pódese comprobar que existen importantes dotacións 

corzamentarias que non son utilizadas. A prórroga de fondos europeos 

programados para anos anteriores, non pode agochar a lentitude e desidia 

do Goberno autonómico á hora de xestionar tales programas así, por 

exemplo, no FEDER xestionado polas comunidades autónomas, Galicia ten 

un dos volumes de dotación pendentes máis altos. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei en comisión: 
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“ O Parlamento de galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1.- A dirixirse ao Goberno do Estado para, solicitar do Consello Europeo e 

das instancias comunitarias, unha nova orientación económica que estea 

baseada fundamentalmente no estímulo do emprego e no crecemento 

económico, abandonando as políticas dunha suposta “austeridade” mal 

entendida e baseada nos recortes sociais.  

 

2. Tomar as medidas precisas para que o 100 % dos fondos europeos 

destinados a nosa Comunidade sexan investidos e xustificados dentro dos 

prazos establecidos, garantindo a disposición de crédito suficiente para 

facer fronte ao cofinanciamento correspondente. 

 

3. Levar a cabo o control necesario para garantir unha utilización correcta 

de fondos europeos, poñendo en coñecemento da Oficina Europea de Loita 

contra a Fraude cantas irregularidades se poidan detectar.” 

 

 Pazo do Parlamento, 31 de outubro de 2014 

 

  Asdo.: Manuel Vázquez Fernández 

  Pablo García García 

  Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

  Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 03/11/2014 16:15:48 
 
Pablo García García na data 03/11/2014 16:15:57 

 
José Luís Méndez Romeu na data 03/11/2014 16:16:05 
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A Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, e por iniciativa das deputadas e deputados, Rosa 
Oubiña Solla, Javier Dorado Soto, Jaime Iñiguez Martínez, 
Aurelio Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta 
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel A. Santalices Vieira e 
Miguel Tellado Filgueira, ao abeiro do disposto no artigo 160 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 
Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 
Comisión. 
 
Exposición de motivos 
 
A violencia de xénero é unha lacra que debe ser combatida dende 
tódolos ámbitos. Tratase dun problema que preocupa especial e 
sensiblemente ao conxunto da sociedade galega e por elo hai que  
incrementar os esforzos para erradicar a violencia de xénero, 
esforzos que deben ir dirixidos en múltiples direccións. 
 
Dende a perspectiva das administracións como actores principais 
da loita contra a violencia de xénero débese continuar 
incrementando o grao e a calidade da coordinación institucional por 
parte das administracións implicadas. Dende o Grupo Parlamentario 
Popular consideramos que a colaboración e coordinación entre as a 
administración local e autonómica é moi importante e pode  
contribuír dun xeito decisivo para optimizar a accesibilidade aos 
recursos e as prestacións dos servizos de atención ás mulleres 
afectadas por situación de violencia de xénero. 
 
Por outra parte e dende outra perspectiva que vai mais aló do papel 
das administracións públicas hai que sinalar que se ben é certo que 
se teñen producido notables avances no campo da igualdade real 
nas últimas décadas, aínda continúan existindo certos elementos de 
desigualdade e a violencia de xénero nace precisamente dela. 
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Precisamente dende este punto de vista adquire unha importancia 
fundamental o papel que pode xogar a educación como elemento 
decisivo para contribuír a erradicar certos modelos de relación 
baseadas no dominio e a submisión, non hai dubida de que a 
escola é unha ferramenta para a superación na nosa sociedade 
deste tipo de condutas violentas. 
 
Tendo en conta todo o exposto o Grupo Parlamentario Popular 
quere poñer en valor a acción decidida da Xunta de Galicia para 
incrementar e mellorar todos os medios dos que se dispón para 
loitas contra a violencia de xénero e impulsar a toma de novas 
medidas. 
 
Por todo elo, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte 
proposición non de lei en Comisión: 
 
“O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a continuar 
incrementando as medidas contra a violencia de xénero, en tódolos 
eidos, e concretamente: 
 

1. No ámbito educativo, impulsando e realizando actividades 
para a prevención e a sensibilización da violencia de xénero 
dirixidas á comunidade escolar coas seguintes actuacións: 
 
a) Programas formativos para a prevención da violencia de 

xénero dirixidos ás ANPAS dos centros educativos. 
 

b) Elaboración de material didáctico para a prevención da 
violencia de xénero na escola. 

 
c) Xornadas de información e formación sobre a violencia de 

xénero nas redes sociais. 
 

2. No ámbito das administracións, coa  posta en marcha dun 
Plan de dinamización das mesas locais de coordinación 
contra a violencia de xénero de Galicia”. 
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Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2014 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pedro Puy Fraga na data 03/11/2014 17:05:25 
 

Rosa Oubiña Solla na data 03/11/2014 17:05:37 
 
Javier Dorado Soto na data 03/11/2014 17:05:43 
 

Jaime Iñíguez Martínez na data 03/11/2014 17:05:53 
 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 03/11/2014 17:06:10 
 
Marta Rodríguez Arias na data 03/11/2014 17:06:18 

 
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 03/11/2014 17:06:22 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 03/11/2014 17:06:32 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 03/11/2014 17:06:41 
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputadas Montserrat Prado Cores e Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto 

no Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate 

en Comisión, relativa á non construción dunha pasarela entre Carril e a Illa de Cortegada 

no concello de Vilagarcía. 

 

A mediados do mes de outubro o alcalde de Vilagarcía sorprendía a todo o mundo 

ao anunciar a proposta de construción dunha pasarela entre Carril e a Illa de Cortegada, no 

obxectivo, segundo el, de mellorar os accesos e que a Illa reciba máis visitas, anuncio que 

xa realizara no encontro de municipios con parques nacionais celebrado en Lleida. 

O rescate da Illa de Cortegada e a súa declaración como PARQUE NATURAL 

PÚBLICO, así como a súa posterior inclusión no Parque Nacional das Illas Atlánticas foi 

conquerido grazas a o esforzo e loita levada a cabo conxuntamente polo pobo de Carril e a 

Comisión Cidadán pro Cortegada, así como tamén o compromiso de numerosos cidadáns, 

outros colectivos e organizacións políticas coma o BNG que mantivo o seu compromiso 

nesta loita dende sempre. Dito compromiso tivo como principais obxectivos o rescate 

público da Illa, a preservación da súa riqueza natural e o traslado da mesma para o desfrute 

das seguintes xeracións. 

Por outra banda, o carácter insular mantido ate o de agora pola Illa de Cortegada 

ten contribuído de forma fundamental na xeración e preservación da súa riqueza botánica e 

coma espazo natural singular. 

Neste senso, consideramos que a pretensión lanzada polo goberno deste concello 

sobre a proposta de construción dunha pasarela, vai por en perigo a conservación dun dos 
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principais atractivos de Vilagarcía de Arousa; tanto a conservación e mantemento do 

parque natural, coma os parques de cultivo, ou a fisionomía da fachada marítima do propio 

pobo de Carril. 

Para o Bloque Nacionalista Galego, a perda da insularidade da Illa vai por en risco 

os seus valores naturais e a súa contorna medioambiental, ademais do seu carácter insular, 

motivo principal para a súa inclusión no Parque Nacional das Illas Atlánticas. 

Entendemos que a construción dunha pasarela constituiría a porta para que 

Cortegada se sometese a unha presión para a que non está preparada e que non soportaría. 

Este feito obrigaría tamén a realizar un amplo control do acceso, para o que a día de hoxe 

nin por parte do Concello nin da Dirección do Parque estarían en disposición de realizar. 

Así que, coa construción da devandita pasarela, estaríamos pondo en risco todos os seus 

valores, como por exemplo unha enorme variedade de fungos (máis de 500 especies, e 

mesmo algunha especie nova descuberta na propia illa) ou o sotobosque de loureiros, entre 

outras especies endémicas. 

Por outra banda habería que ter en conta a incidencia negativa que podería ter unha 

pasarela sobre os parques de cultivo e tamén sobre a fachada marítima, así como a súa 

incidencia e encaixe na mesma. 

Precisamente unha das principais causas da riqueza natural desta illa é a súa 

insularidade, o cal provoca que o acceso à illa se realice de xeito controlado. Foron o seu 

acceso por barco e conexión a pé, unicamente cando está a marea baixa a través do camiño 

do carro, que a comunican co pobo de Carril, os principais factores que contribuíron no seu 

desenvolvemento coma lugar particular e de gran valor natural, que é o que hai que seguir 

preservando e poñendo en valor. 

Por outra banda, a día de hoxe están postas en marcha distintas iniciativas que 

inclúen visitas guiadas á Illa. O desenvolvemento deste tipo de actividades que utilizan 

como medio de transporte o marítimo e o peirao como base, son as que deberían garantir a 
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visita de todas aquelas persoas que desexen visitar a Illa e tamén as que garanten o seu 

mellor control. 

Queda claro polo tanto, que a Illa de Cortegada como parte do Parque Nacional das 

Illas Atlánticas, precisa dun constante desenvolvemento e mellora na súa conservación; por 

iso, o mantemento deste espazo natural e ó da súa contorna debe prevalecer por enriba de 

calquera outro interese. A súa conservación debe priorizarse sobre calquera outro elemento 

e neste senso facela compatible co seu desfrute público. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a non modificar o Plan de 

Ordenación dos Recursos Naturais da Illa de Cortegada e o seu contorno que no apartado 

4.5 a) do anexo I di: manterase a insularidade do espazo, por ser garantía para a 

conservación dos seus actuais valores naturais, e polo tanto rexeitar a construción de 

calquera  ponte ou pasarela fixa ou provisional á Illa de Cortegada que puidese rematar coa 

súa insularidade, rexeitando a proposta formulada polo alcalde de Vilagarcía nese senso.” 

 

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 04/11/2014 13:20:21 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 04/11/2014 13:20:29 
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Á  MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O  Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda,  por medio da deputada 

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

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na comisión, relativa ao 

estaleiro de Astano.   

 

Exposición de motivos 

 

O ruxe ruxe dos gobernos do PP anuncia como posibilidade o desembarco dunha 

empresa, Gestamp, nas instalacións do estaleiro de Fene, mediante un aluguer de toda 

a área de superficie da zona do estaleiro, que adicarían a desenvolver actividades 

vencelladas á elaboración de estruturas metálicas e eólica en xeral. 

Agora os gobernos do PP desminten de raíz as palabras dadas antano que falaban de 

superar o veto para adicar Astano, a histórica e combativa Astano, aos mercados civís 

da construción naval, eólica marina e en xeral a incrementar carga de traballo civil e 

militar. Agora fálase, cando vai desaparecer o veto, da privatización do estaleiro. 

Transparéntase que o veto europeo tiña o seu principla valedor no veto privatizador 

do PP e das políticas neoliberais dun bipartidismo que devastou a comarca de 

Ferrolterra coa desmontaxe do  sector público da construcción naval. 

Non hai terreos ociosos. É un goberno ocioso, o de Rajoy, secundado como fiel 

escudeiro por Feijóo, o que ameaza o futuro do estaleiro e da cidadanía da contorna. A 

súa ociosidade negou neste anos os investimentos produtivos que reclamamos algúns 

para pór o estaleiro de Fene nas condicións mellores para volver á construcción naval 

civil pública. 
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Un ministerio que é declarado inimigo número 1 da construcción civil pública nos 

estaleiros da ría de Ferrol e abondan as probas de semellante aseveración conta coa 

deixación de responsabilidade por parte dunha Xunta que está en posición de 

rendición ao que veña dos seus correlixionarios estatais. Nen nova carga de traballo, 

nen diques, nen plan industrial… somentes mentiras e paus sociais, mes tras mes, ano 

tras ano, a unha comunidade que só quere traballar facendo o que sabe: barcos. 

En atención ao referido, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na comisión: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a realizar todas as actuacións oportunas 

conducentes a garantir a volta de Navantia Fene, o vello Astano,  ao mercado 

da construcción civil pública. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a que rexeite de plano calquer actuación 

que tenda a privatizar aberta ou encubertamente o estaleiro público de Fene. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a que demande dos responsables públicos 

do ministerio á presentación dun plan industrial para Navantia que sexa 

negociado e acordado coa representación social. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a honrar as súas promesas electorais  e 

achegar de xeito inmediato nova carga de traballo  civil e militar aos estaleiros 

da ría de Ferrol, achegar novos investimentos e ampliar a plantilla diante da fin 

do veto. 

En Compostela, 4 de novembro do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 04/11/2014 10:28:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados e das súas deputadas, Abel Losada Alvarez, Carmen Gallego 

Calvar, Beatriz Sestayo Doce e José Manuel Gallego Lomba, 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 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 

 

Exposición de motivos 

 

A pobreza enerxética é unha consecuencia máis da grave crise social e 

económica que estamos a padecer. Defínese como aquela situación que sofren 

os fogares cuxos membros son incapaces de pagar unha cantidade de servizos 

da enerxía suficientes para a satisfacción das súas necesidades domésticas 

e/ou ven obrigados a destinar unha parte excesiva dos seus ingresos ao pago 

da factura enerxética das súas vivendas.  

 

Segundo diferentes estudos socio - económicos son xa máis de 300.000 

persoas en Galicia as que teñen graves dificultades para facer fronte ao recibo 

da luz ao final de mes, debendo dar prioridade ou elixir entre que cuestións 

básicas de subsistencia, moi unidas ao desenvolvemento dunha vida digna, 

poden permitirse e cales non. 

 

A este dato hai que engadir o que facilita o INE e o IGE nas enquisas de 

condicións de vida que sinalan que en torno aos 100.000 fogares en Galicia 

non poden manter a súa casa a unha temperatura adecuada, cos riscos que iso 

comporta especialmente para as persoas con factores de risco máis alto, como 

nenos, anciáns ou enfermos.  

 

Fronte a este grave problema existen diferentes posicionamentos: mirar a 

outro lado, expor unha solución de conxuntura, ou adoptar medidas estruturais 

que remedien situacións dramáticas que poden ser evitadas con solidariedade 

e tamén coa lexislación. Lamentablemente, a dereita, como en outros moitos 

temas está na conxuntura.  

 

 

Así mentres a Unión Europea ten instado aos diversos Estados membros a 

adoptar medidas para protexer aos consumidores máis vulnerables e a loitar 

contra a pobreza enerxética, en Galicia tense actuado tarde, pouco e mal. 
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As normas europeas foron elaboradas cun dobre obxectivo: primeiro, garantir 

unha subministración de gas e electricidade imprescindible para garantir unha 

vida digna  asociada á vivenda habitual, a un custo alcanzable para o 

consumidor vulnerable; e segundo, prohibir a desconexión en períodos 

críticos.   

 

Mentres distintos países teñen aprobado normas que protexen aos 

consumidores máis vulnerables, prohibindo durante o inverno interromper a 

subministración que lles poida deixar sen calefacción, a lexislación española 

limitouse a desenvolvementos absolutamente insuficientes.  

 

Cremos imprescindible ser sensibles á situación que moitos dos nosos veciños 

e veciñas padecen, e por tanto, estimamos a oportunidade de que a Xunta de 

Galicia utilice todos os resortes que ten ao seu alcance, e ademais inste ao 

Goberno de España a aprobar unha lei para solucionar os problemas máis 

urxentes e prexudiciais de pobreza enerxética, e que marque a orientación 

prioritaria das administracións á hora de afrontar as principais causas polas 

que esa pobreza enerxética se produce. 

 

Estimamos preciso que se considere e se lexisle para que a subministración de 

enerxía sexa un dereito social básico, que os consumidores vulnerables 

accedan a unha tarifa social en función dos seus ingresos e non do mercado, e 

o máis importante, que non haxa cortes de subministración no inverno para 

aquelas persoas que se atopen en situación de pobreza enerxética, financiando 

a diferenza entre a tarifa social e o consumo real a través dos orzamentos 

xerais do Estado. 

 

Entendemos que é preciso abordar a pobreza enerxética dentro dun contexto 

de ampliación de medidas estruturais, como son a mellora da eficiencia 

enerxética das vivendas vinculadas ás familias con máis dificultades, así como 

o apoio público á rehabilitación das vivendas  que ocupan, coa finalidade de 

conseguir unha maior optimización dos recursos enerxéticos.  

 

 

Ante todo cremos que o Goberno galego debe recoñecer que se trata dunha 

medida de política social, co propósito de garantir os principios de 

progresividade, solidariedade e cohesión respecto dos consumidores máis 

vulnerables, e por iso entendemos que o custo desta iniciativa débese sufragar 

polo conxunto do sistema.   
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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: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Habilitar unha liña de axudas sobre un servizo mínimo de subministro 

de enerxía (electricidade e gas), que garanta que ningún fogar poda ser 

privado dun mínimo de cobertura enerxética de subsistencia entre o 1 

de novembro e o 31 de marzo de cada ano, que permita garantir o 

subministro enerxético ás familias que estean en situación de pobreza 

enerxética. 

 

1.a. Esta liña de axudas desenvolverase no ámbito das políticas de 

benestar social, mais alá da colaboración coa Consellería de Economía 

e Industria, e arbitraranse medidas que faciliten a súa solicitude a 

aquelas familias afectadas por este problema. 

 

2. Negociar un protocolo de actuación, en colaboración coa FEGAMP, 

coas empresas concesionarias do subministro de auga, que impida que 

se poda suspender o servizo de abastecemento de auga a unha familia 

por razóns económicas, cando os recursos familiares non permitan 

cubrir o seu pago. 

 

3. Demandar ao Goberno de España a que de forma inmediata presente no 

Congreso dos Deputados para o seu debate e aprobación un proxecto de 

lei de protección dos consumidores vulnerables e contra a pobreza 

enerxética. 

 

Pazo do Parlamento, 4 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   Carmen Gallego Calvar 

   Beatriz Sestayo Doce 

   José Manuel Gallego Lomba 

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

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

Abel Fermín Losada Álvarez na data 04/11/2014 16:36:29 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 04/11/2014 16:36:44 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 04/11/2014 16:36:47 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 04/11/2014 16:36:53 
 
José Luís Méndez Romeu na data 04/11/2014 16:36:58 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Carmen Acuña do Campo, Abel 

Losada Alvarez, José Manuel Gallego Lomba, Manuel Vázquez 

Fernández, Carmen Gallego Calvar e María Quintas Alvarez, a través 

do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.  

Exposición de motivos 

Como é sabido, o novo hospital de Vigo estase construíndo baixo un 

modelo de contratación pública coñecido como de colaboración público -

privada (CPP).  

Este modelo CPP, aplicado para a construción e prestación de servizos de 

hospitais e centros de saúde, ten demostrado ter máis inconvenientes que 

vantaxes: así é como o entenderon todos os sucesivos gobernos galegos, 

coa única excepción do actual, que da man dunha conselleira de Sanidade 

procedente do sector sanitario privado, é a primeira alta responsable 

sanitaria da Xunta que dende a aprobación do Estatuto de Autonomía en 

1981, defende o modelo CPP fronte ao modelo tradicional.  Facendo caso 

omiso das duras criticas que sobre este modelo se recollían nas conclusións 

do “estudio de asesoramiento económico-sanitario de las CPP en 

asistencia sanitaria”, dirixido ás autoridades tanto dos Estados da Unión 

como das súas rexións con competencias sanitarias.  

O Grupo Parlamentario Socialista considera que estas conclusións teñen 

suficiente forza argumental e rotundidade como para que a Xunta de 

Galicia, en defensa do interese xeral da nosa Comunidade, rectifique a súa 

decisión de continuar usando o modelo CPP para a posta en servizo do 

novo hospital de Vigo. 

En febreiro de 2011 o Sergas asinou coa empresa Sociedade Concesionaria 

Novo Hospital de Vigo S.A. (SCNHV S.A.) un contrato tipo CPP para 

poñer en servizo a referida infraestrutura sanitaria. O importe do contrato é 

de 1.500 millóns de  € correntes de 2014 (IVE incluído).  

Comprometéndose a empresa “a súa sorte e ventura”, como é obrigado 

nestas CPP a entregar a obra rematada ao Sergas nun prazo de 31 meses. 
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Dito prazo rematou o pasado mes de abril sen que se teña rematado a obra. 

Para sorpresa da cidadanía galega, o presidente Feijoo en lugar de 

aproveitar esta circunstancia para anular ese controvertido, pouco 

interesante e ata desaconsellable segundo a UE contrato, lle concedeu unha 

segunda prórroga á UTE . 

Por iso, ante as recomendacións dadas pola Comisión Europea e ante a 

situación de incumprimento contractual por parte da empresa concesionaria 

SCNHV S.A., claramente tipificada tanto no Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCAP) que rexe todo o referente a este 

contrato público como na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, o 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei:  

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que formalice, 

inmediatamente, a resolución do contrato público de concesión de obra 

pública do novo hospital de Vigo, en defensa tanto da legalidade como do 

interese xeral da Comunidade de Galicia e o faga por causas imputables a 

empresa concesionaria incumpridora e, en consecuencia, proceda á 

incautación dos 18,71 millóns de € da garantía definitiva.  

 

 Pazo do Parlamento, 3 de novembro de 2014 

 

 Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Abel Losada Alvarez 

   José Manuel Gallego Lomba 

   Manuel Vázquez Fernández 

   Carmen Gallego Calvar 

   María Quintas Alvarez 

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

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 04/11/2014 17:24:19 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa da deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión, relativa ao dereito do persoal estatutario dos Servizos de 

Saúde á xubilación anticipada e parcial. 

 

O 13 de xullo de 2006 suscribeuse o Acordo Sobre Medidas en Materia de 

Seguridade Social, consecuencia do cal foi promulgada a Lei 40/2007, do 4 de 

decembro, de medidas en materia de Seguridade Social. Na súa disposición 

adicional sétima establece que “no prazo dun ano, o Goberno presentará un estudo 

sobre a normativa reguladora da xubilación anticipada e parcial d@s empregad@s 

públic@s, así como do persoal das Forzas Armadas e ao servizo da Administración 

de Xustiza, que aborde a aplicación da normativa reguladora de tales modalidades 

de xubilación, as condicións nas que esta aplicación non xere problemas de 

sostibilidade aos sistemas de protección social e á homoxeneización, en termos 

equiparábeis, dos diferentes réximes. En dito estudo contemplarase a realidade 

específica dos diferentes colectivos afectados, incluída á do persoal ao que lle é de 

aplicación a Lei 55/2003,de 16 de decembro, do Estatuto Marco do persoal 

estatutario dos servizos de saúde, tomando en consideración as singularidades que 

rodean ao mesmo, desde unha perspectiva acorde coas prioridades e garantías que 

se sinalen no parágrafo anterior”. 

A pesar de que teñen transcorrido case 7 anos desde a aprobación da Lei, o 

persoal estatutario, así como o resto de empregad@s públic@s, seguen sen ter 
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garantido o acceso á xubilación anticipada e parcial, véndose frustradas as 

expectativas dese dereito de multitude de persoas que, por razón da súa idade, 

poidan aspirar a acollerse a estas modalidades de xubilación. 

Tal como admite a propia disposición adicional sétima da Lei 40/2007 o 

persoal estatutario ten singularidades que o distinguen do resto do funcionariado, 

pola propia natureza do servizo público sanitario, prestación de servizo continuado 

as vinte e catro horas do día e os trescentos sesenta e cinco días do ano, o contacto 

coa enfermidade, a toma de decisións sobre a saúde e a vida doutras persoas, a 

presión familiar, o traballo a quendas. 

Os propios plans de ordenación de recursos humanos que publica a propia 

Administración recollen problemas como os de unha pirámide profesional 

envellecida, o que incrementa o número de incapacidades temporais, a 

imposibilidade de efectivizar os acordos sindicais relativos a que o persoal 

facultativo deixe de facer gardas ao cumprir 55 anos, a imposibilidade de non 

traballar en horario nocturno a partir desa idade do resto do persoal. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que se dirixa ao Goberno 

español para que, consonte ao estabelecido na disposición adicional sétima da Lei 

40/2007, do 4 de decembro, de medidas en materia de seguridade social, nun prazo 

non superior a seis meses, presente un estudo sobre a normativa reguladora da 

xubilación anticipada e parcial d@s empregad@s públicos, recollendo a realidade 

específica do persoal estatutario e funcionario dos servizos de saúde, tomando en 
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consideración ás súas singularidades. Presentado o estudo levará a cabo as medidas 

normativas necesarias para garantir coa maior urxencia o dereito do persoal 

estatutario dos servizos de saúde á xubilación anticipada e parcial.” 

 

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2014 

 

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 04/11/2014 18:53:51 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 04/11/2014 18:53:58 
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputadas María do Carme Adán Villamarín e Montserrat Prado Cores e do deputado 

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

formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

Exposición de motivos: 

ASPANEPS é a Asociación de Nais e Pais de Nenos e Nenas con problemas 

psicosociais, é unha entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro cun ámbito de 

actuación comarcal. ASPANEPS foi declarada de Utilidade Pública o 6 de marzo de 1997, 

aínda que a súa fundación data de 1980 cando un grupo de nais e pais comezaron un 

traballo conxunto ante as necesidades pedagóxicas, psicolóxicas e sociais dos seus fillos e 

fillas. Desde ese momento a asociación desenvolveu actividades encamiñadas a favorecer o 

maior grao de benestar persoal e social da poboación da comarca de Ferrol.  

ASPANEPS desenvolve o seu traballo como un servizo de atención psico-social á 

infancia, a familia e as persoas con discapacidade intelectual a través da prestación de 

servizos especializados de carácter interdisciplinar, previa admisión e acollida nos ámbitos 

da saúde mental infanto-xuvenil (mediante entrevistas, diagnósticos e intervencións 

psiquiátricas e psicotrapéutica individual, grupal e familiar) atención socio-educativa 

(reeducación, logopedia, integración sensorial e actividades socioeducativas), adquisición 

de autonomía (intervención prelaboral e desenvolvemento persoal), así como asesoramento 

e orientación familiar e coordinación externa. Como afirman nas súas memorias anuais a 

súa misión é dar resposta bio-psicosocial as unidades familiares con menores ao seu cargo 

ou con persoas con discapacidade intelectual para favorecer a súa autonomía e integración 

social. 
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Este labor vese dificultado na actualidade pola redución nos orzamentos que a 

asociación recibe das administración públicas. O aminoramento das partidas de xeito 

continuado desde o ano 2010 obriga a esta entidade a realizar un recorte salarial do 25% aos 

e as traballadoras. Este esforzo do persoal ten como obxectivo contribuír ao mantemento de 

ASPANEPS, mais o esforzo debería ser das administracións e non das e dos traballadores. 

 

Por isto o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non de lei para 

o seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a garantir o correcto funcionamento 

de ASPANEPS dotando o seu financiamento público dos fondos necesarios para o 

cumprimento desta finalidade. Asemade, a administración galega comprométese a revisar 

os compromisos orzamentarios para que os salarios sexan conformes ao convenio laboral e 

os servizos prestados poidan manter a calidade que sempre caracterizou o bo facer de 

ASPANEPS.” 

 

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2014 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 05/11/2014 12:18:16 

 

María Montserrat Prado Cores na data 05/11/2014 12:18:28 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 05/11/2014 12:18:31 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), a 

través do seu portavoz Xosé Manuel Beiras Torrado e a iniciativa do seu 

deputado Juan Manuel Fajardo Recouso, ao abeiro do disposto no artigo 160 

do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, 

para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Trala publicación o 8 de outubro deste mesmo ano, onde se recolle o peche 

definitivo no resto do transcurso anual sobre a explotación da sardiña, o arte do 

xeito vese gravemente ameazada. 

Son máis de 1.000 familias as adicadas e dependentes a esta forma artesanal 

de pesca. Unha pesca que en absoluto ten que ver coas grandes explotacións 

industriais, xa non só pola maneira de traballar, senón, e o máis relevante do 

asunto, non ten peso no TAC e pouco impacto medioambiental conleva 

traballar ao xeito. 

O xeito, tradición pesqueira na nosa cultura marítima, traballa ás portas das 

rías, no que a Xunta ten absoluta competencia ao ser considerada como augas 

interiores, mentres que a prohibición da explotación agrega as competencias 

estatais sobre as augas exteriores, dando maior peso ás explotacións 

industriais, que son as que traballan nestas zonas de acción. 

Así, non é comparable que a prohibición atinxa a ambas formas de pesca, polo 

que non é xusto que se aglutine por igual aos xeiteiros que ás industrias de 

grandes buques. 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda 

presenta a seguinte Proposición non de lei:  

 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a facer vixente o Estatuto de 

Autonomía que recolle no Título II (das competencias de Galicia), Capítulo I o 
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artigo 27 que recolle como competencia exclusiva “A pesca nas rías e demais 

augas interiores, o marisqueo, a acuicultura, a caza, a pesca fluvial e lacustre”, 

e así poñer fin á prohibición sobre o arte do xeito decretando de inmediato a 

súa apertura. 

 

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2014. 

 

Asdo.: Xosé Manuel Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE 

Juan Manuel Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 05/11/2014 13:24:07 

 

Juán Manuel Fajardo Recouso na data 05/11/2014 13:24:11 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA-

ANOVA), a iniciativa da súa deputada Eva Solla Fernández e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara presenta a seguinte Proposición non de lei 

para debate en Comisión, relacionada coas listas de espera no Servizo Galego de 

Saúde. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

O escurantismo da Consellería de Sanidade a respecto da espera no Servizo Galego de 

Saúde é unha constante dende sempre. A negativa do Goberno a dar a coñecer o número de 

persoas existentes nas listas non estruturais semella agochar unha realidade que non 

queren amosar: o fracaso das políticas neoliberais aplicadas á xestión dun servizo público 

tan sensible coma o é a Sanidade Pública. 

A pesares de ter recoñecido o propio Partido Popular que  solicitou tamén estes datos cando 

exercía de oposición na Cámara, hoxendía son quenes de negar proporcionalos á actual 

oposición. Situación vergoñenta nunha institución que se afirma democrática. 

Unhas das últimas escusas para non proporcionalas foi, dende 2013, a aprobación da Lei de 

Garantías Sanitarias, mais unha vez aprobada e tras a entrada en vigor a situación é a 

mesma ou, se cadra, peor. As listas de espera seguen empeorando- coma mostran os datos 

de outubro de 2014-, non se cumpre de ningunha maneira os prazos fixados na Lei e 

continúa a permisividade ante as elevadas demoras no centro privado-concertado POVISA. 

Igualmente a alta lista de espera tradúcense tamén en traslados a centros 

concertados/privados, outra forma de derivación do orzamento público cara as empresas 

sanitarias e polo tanto, outra forma de contribución á demoucamento do público.  

Por estes motivos, Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte Proposición 

non de Lei: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 
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1.- Proporcionar os datos sobre as listas de espera non estructurais así coma dos 

traslados a centros privados-concertados realizados en cada centro/EOXI dende 2011. 

2.- Obrigar á empresa POVISA e calquera outra coa que se esté concertando atención a 

cumprir os mesmos prazos de espera estipulados por Lei para os centros públicos. 

3.- Apertura no SERGAS de quirófanos, consultas e realización de probas 

complementarias en quenda de tarde co obxetivo de reducir a lista de espera. 

4.- Presentar trimestralmente a totalidade das listas de espera (estructurais e non 

estructurais) cun informe que indique as medidas tomadas para reducilas e as 

necesidades sanitarias e económicas para tal fin. 

 

Compostela, 5 de novembro de 2014. 

 

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 05/11/2014 17:30:11 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 05/11/2014 17:30:20 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa do 

seu deputado Antón Sánchez García, 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 a medidas de actuación a prol da cesión ao Concello da Coruña 

dos terreos que, no seu caso, se desafecten da zona de servizo do Porto da Coruña. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMEIRO.- Co antecedente da aprobación da Modificación do Plan de Utilización dos 

Espazos Portuarios do Porto da Coruña (Orde FOM/2041/2014, de 20 de outubro), o 

presidente da Autoridade Portuaria da Coruña ven de anunciar e mesmo datar (2017) a 

enaxenación de terreos portuarios.  

Non obstante, e de conformidade coa situación legal actual, os terreos dos peiraos de 

Batería e Calvo Sotelo non poden ser enaxenados, xa que, polo momento, seguen 

formando parte do dominio público-portuario. Para que uns terreos do dominio público 

portuario poidan ser enaxenados (vendidos), unha de dúas, ou son desafectados 

automaticamente do dominio público portuario con ocasión dunha modificación do plan de 

utilización (que non é o caso) ou ben hai un acordo expreso de desafectación por parte do 

Ministerio de Fomento-Portos do Estado (que tampouco é o caso, por canto a Orde 

FOM/2041/2014 non os desafecta, xa que só modifica o seu uso); ademais, de superar a 

valoración os 18 millóns de euros, o acordo de desafectación debe ser por acordo do 

Consello de Ministros (ao respecto, art. 45 RDL 2/2011, de 5 de setembro, de Texto 

refundido lei de portos).  

 

SEGUNDO.- O art. 45 do RDL 2/2011 dispón que, de desafectarse terreos portuarios, 

serán incorporados ao patrimonio de portos do Estado, podendo ser enaxenados, 

permutados ou cedidos ás Administracións públicas  para fins de utilidade pública e 

interese social.  
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TERCEIRO.- A previsión de posta en funcionamento efectivo do porto exterior de Punta 

Langosteira e o correlativo traslado das instalacións do actual porto da Coruña, así como, 

no seu caso, a desafectación dos peiraos de Calvo Sotelo-Batería e San Diego supoñen 

unha oportunidade para a  reordenación territorial e urbanística de dita superficie e da 

propia fachada marítima da Coruña e o seu destino a unha finalidade pública 

(equipamentos públicos dotacionais, espazos libres e zonas verdes). Obxectivo de 

interese público dotacional contrario ao que se pretende pola Autoridade Portuaria (e 

goberno local da Coruña), que non é outro que a venta a promotores privados para a 

urbanización dos terreos con destino maioritario a vivendas e usos terciarios-comerciais. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, formula a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a dirixirse ao Ministerio de Fomento-Portos do 

Estado a que, de procederse á desafectación de terreos da zona de servizo do Porto da 

Coruña, sexan cedidos ao Concello da Coruña, con destino aos fins de utilidade pública e 

interese social de equipamentos dotacionais, espazos libres e zonas verdes, públicos. 

 

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2014. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 05/11/2014 17:51:44 
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Á Mesa do Parlamento 

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

da deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, 

relativa ao non pagamento con fondos públicos dos litixios da herdanza da Fundación 

Camilo José Cela. 

 

A Xunta de Galiza ven dando un trato de favor escandaloso á Fundación Camilo 

José Cela en relación coas fundacións que salvagardan o legado de personalidades 

relevantes da cultura galega. Así, a Fundación Cela ten sido a fundación destas 

características que máis fondos públicos galegos ten recibido. Mesmo vimos con 

escándalo como con recursos da Xunta de Galiza se cubriron os desfalcos e neglixente 

xestión dunha entidade privada. Finalmente, a Xunta de Galiza decidiu facer pública 

esta fundación para salvagardala da quebra.  De feito é clamorosa a desigualdade de 

trato coa Fundación Rosalía de Castro, que recibe dez veces menos fondos públicos a 

pesar de promover e difundir a escritora fundacional da literatura galega 

contemporánea. 

O BNG amosou a súa posición contraria a este trato de favor e  advertiu no seu 

momento de moitas liñas difusas e confusas sobre o proceso de absorción para o sector 

público desta fundación. Un dos aspectos que sinalamos tiña a ver coa situación da 

herdanza de Cela e súa afección á Fundación. Recentemente tivemos coñecemento de 

que a xustiza daba a razón ao fillo de Cela e obrigaba á Fundación Camilo José Cela a 

entregar 1,1 millón de euros  por considerar o tribunal que as donacións efectuadas en 

vida por Cela á Fundación perxudicaran os seus intereses. A Xunta afirmou 

publicamente que para o pago desta herdanza non se tocarán fondos públicos, dado que 

a fundación “tiña aprovisionados estes cartos nas súas contas desde fai catro anos”.  

85453



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

 

Porén chama a atención que esta circunstancia non sexa mencionada nos 

orzamentos remitidos ao Parlamento de Galiza. Coa finalidade de garantir que non se 

van usar ningún tipo de fondos públicos nin do fondo dotacional da Fundación, 

formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a que no pagamento da sentenza que 

obriga a Fundación Cela a abonar 1,1 millóns de euros polo litixio da herdanza non se 

empreguen fondos públicos nin se utilicen os bens que agora integran esta fundación 

pública.” 

 

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 05/11/2014 19:08:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado 

e das súas deputadas, Ricardo Vicente Docasar Docasar, Beatriz Sestayo Doce e 

Marisol Soneira Tajes, 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 na Comisión 1ª, sobre a construción dun novo edificio para a Comisaría  de 

Policía en Monforte de Lemos (Lugo). 

 

 

Monforte de Lemos é a segunda cidade da provincia de  Lugo por  número de 

habitantes, e a pesar diso nunca contou cun edificio propio para albergar as 

dependencias do Corpo Nacional de Policía. 

 

 

Durante anos a Policía Nacional estivo ocupando diferentes edificios de aluguer, 

primeiro na rúa Roberto Baamonde e xa máis recentemente na rúa Miguel de 

Cervantes. 

 

 

Dáse a circunstancia de que o Ministerio do Interior veu pagando historicamente 

un aluguer non pequeno polo uso das citadas instalacións. 

 

 

Ao mesmo tempo que iso pasa, o Concello de Monforte de Lemos puxo en 2009 

a disposición do Ministerio do Interior uns terreos na rúa Duquesa de Alba para 

construír unha nova comisaría de policía na cidade, por ser esa unha demanda 

longamente  solicitada e por parte de tres alcaldes diferentes: Celestino Torres 

(Coalición Galega), Nazario Pin (Partido Popular)  e Severino Rodríguez (BNG). 

 

 

A seguridade dos cidadáns é un tema de grande importancia para o Grupo 

Parlamentario Socialista, e nese contexto xogan un papel esencial tanto a policía 

como a garda civil. 

 

 

A Garda Civil conta dende hai moitos anos cun edificio propio,  e que foi 

recentemente remodelado.  
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Pola súa banda, a Corpo Nacional de Policía está ocupando un edificio de 

aluguer, e agora vimos de saber que os propietarios dese edificio poden non estar 

interesados en renovar o contrato de aluguer actualmente en vigor, e así lle foi 

mesmo comunicado por escrito ás autoridades competentes do Ministerio do 

Interior. 

 

 

Hai tamén que subliñar que a Administración está a pagar unha importante 

cantidade de diñeiro anualmente polo uso dese edificio de aluguer. 

 

 

Todas estas circunstancias que vimos de relatar levan a este grupo parlamentario 

a pensar que é o momento axeitado para acometer definitivamente a construción 

desa nova e ansiada comisaria de policía na cidade de Monforte de Lemos 

(Lugo). 

 

 

Por todo iso, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en comisión 

 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia para que se dirixa ao Goberno 

de España e lle demande a construción dunha nova Comisaría de Policía na 

cidade de Monforte de Lemos (Lugo). 

 

 

Pazo do Parlamento, 5 de novembro de 2104  

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 06/11/2014 12:09:11 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 06/11/2014 12:09:23 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 06/11/2014 12:09:33 
 
José Luís Méndez Romeu na data 06/11/2014 12:09:48 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

dos seus deputados Concepción Burgo López, Vicente Docasar Docasar e Francisco 

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

do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

Exposición de motivos 

 

Despois dunha avalancha de sentenzas recoñecendo o dereito dos traballadores públicos 

a percibir unha parte da paga extra de Nadal que lles foi suprimida en 2012, nos 

orzamentos xerais do Estado de 2015 na Disposición adicional 10ª,  se recoñece o 

dereito a recuperación desta paga extraordinaria pola parte correspondente a 44 días a 

todos os traballadores incluíndo ao persoal das universidades. 

 

Sen embargo, nos orzamentos de Galicia para 2015 estipúlase unicamente a devolución 

da parte correspondente a 22 días devindicados na dita paga extraordinaria, a pesar dos 

reiterados pronunciamentos xudiciais ao respecto. 

 

Non é admisible esta decisión da Xunta de Galicia, máxime cando o persoal das 

universidades levan sufrindo,  no só os recortes ordenados polo Goberno de Rajoy, 

senón tamén un forte recorte nos seus salarios ordenado polo Goberno de Feijoo que 

segue a manterse este ano,  de tal forma que se calcula que os traballadores das 

universidades galegas retrocederon en catro anos un mínimo dun 30 % no seu poder 

adquisitivo. Ademais, é necesario lembrar que a parte deducida dos salarios do persoal 

das universidades no é recibida por estas, senón que foi restada dos fondos do Plan de 

financiamento do SUG. 

 

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 proceder a devolución ao persoal das 

universidades galegas, da totalidade da parte proporcional da paga extraordinaria de 

Nadal de 2012 devengada ata a entrada en vigor do Real decreto 20/2012 (44 días). 

 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Vicente Docasar Docasar 

   Francisco Caamaño Domínguez 

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

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 
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Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 

María Concepción Burgo López na data 06/11/2014 12:59:57 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 06/11/2014 13:00:06 
 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 06/11/2014 

13:00:11 
 
José Luís Méndez Romeu na data 06/11/2014 13:00:18 
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 www.ppdegalicia.com 

 

 

Á Mesa do Parlamento 
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, e por iniciativa do deputado José Manuel Balseiro Orol, 
ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 
Regulamento da Cámara presenta, ante esa Mesa, a seguinte 
proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 
 

Exposición de motivos 

 

A decisión da Corporación Pública Radio Televisión Española  de 
efectuar o cese das emisións da Radio Exterior de España en onda 
curta, provocou un fondo malestar, en especial entre as tripulacións 
galegas dos buques que faenan por todo o mundo. 
 
A realidade é que estes profesionais do mar non teñen posibilidade 
técnica, en condicións económicas alcanzables, de acceder á 
recepción desta emisora a través dos satélites, internet ou da 
televisión dixital terrestre. 
 
Desde o pasado 15 de outubro, máis de 4.500 tripulantes de 253 
buques galegos de pesca distribuídos polos mares e océanos de 
todo o mundo, deixaron de ter contacto informativo directo coa súa 
terra e cos acontecementos de todo tipo que suceden nela.  
 
As emisións de Radio Exterior marcaban unha vía de achega de 
noticias sobre España durante as longas tempadas de navegación, 
un elemento positivo para convivencia a bordo, así como tamén 
rompe unha comunicación permanente con milleiros de profesionais 
do mar que a través desta emisora recibían avisos, indicacións e 
comunicacións da súa actividade e das cuestións que lles afectan.  
 
Queda demostrado deste xeito, a gran incidencia e relevancia social 
que esta decisión trae consigo, así como a mingua do servizo 
público que esta emisora viña ofrecendo aos profesionais do mar e 
que, aconsellan reconsiderar a decisión e analizar a posibilidade 
técnica de retomar estas emisións. 
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Polo exposto con anterioridade, o Grupo Parlamentario Popular, 
presenta a seguinte proposición non de lei en Comisión: 
 
“O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a continuar 
realizando as xestións que estimen axeitadas ante o Goberno 
central para que a Corporación de Radio e Televisión Española 
(CRTVE) reconsidere a decisión adoptada e revise a posibilidade 
técnica de recuperar as emisións de Radio Exterior de España en 
onda curta, atendendo á relevancia do servizo público que se lle 
presta aos seus oíntes e, de xeito especial, aos miles de persoas 
traballadoras do mar”. 

 
 
Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2014 

 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pedro Puy Fraga na data 06/11/2014 14:15:06 

 

José Manuel Balseiro Orol na data 06/11/2014 14:15:16 
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Á Mesa do Parlamento 

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

da deputada María do Carme Adán Villamarín e Ana Belén Pontón Mondelo, ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non de 

lei para o seu debate en Comisión, sobre as actuacións que debe impulsar a Xunta de 

Galiza en relación coa Artesanía de Galiza. 

 

A Artesanía é cultura, é arte, é industria. A Artesanía é unha techne que desde 

antigo constitúe un dos sinais de identidade dun pobo que se transmite durante 

xeracións. Camariñas ou Buño son dous exemplos claros do rico patrimonio do noso 

pobo. Por iso é unha obriga protexer e promocionar a Artesanía por parte dos poderes 

públicos. É unha obriga legala para as próximas xeracións. 

Na actualidade existe un marco normativo propio que regula o fomento e 

recuperación da nosa artesanía mais que neste momento é demasiado limitado para dar 

continuidade a un labor manual que necesita de moito esforzo, tempo e dedicación por 

parte das persoas artesáns. Os recortes da Consellaría de Economía e Industria nas 

partidas adicadas á artesanía así como a proliferación de talleres artesáns con prácticas 

industriais ten situado ao sector nunha difícil posición para poder facer fronte ao futuro. 

O compromiso con este sector debe ser claro por varios motivos, representa a 

nosa cultura, fomenta o emprego local e vinculado ao territorio e pon en valor o traballa 

manual de transformación da natureza respectando o medio ambiente. Os oficios 

artesáns son oficios da man que se enfrontan a un incerto futuro a pesar de representar 

un importante papel na dinamización das economías locais e ter unha grande 

potencialidade de crecemento. 
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Por todo isto formúlase a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego: 

1. Desenvolver medidas para a protección, promoción e posta en valor da 

Artesanía galega. Asemade establecerá os mecanismos de control necesario para loitar 

contra o intrusismo profesional e preservar os Obradoiros Artesáns de practicas 

industriais. 

2. Trasladar ao Goberno do Estado a proposta de establecer beneficios fiscais 

para quen desenvolva actividades artesanais. 

3. Trasladar ao Goberno do Estado a necesidade de equiparar a quen desenvolva 

actividades artesanais co Réxime Especial Agrario ou do Mar a efectos de Seguridade 

Social.” 

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputada do G.P. do BNG 

María do Carme Adán Villamarín  

Portavoz s.do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 06/11/2014 17:49:42 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 06/11/2014 17:49:58 
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Á  MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda,  por medio das deputadas 

Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 147 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Interpelación, relativa a situación no 

Imelga. 

  

A situación de saturación e sobrecarga de traballo para os profesionais do IMELGA 

debe ser motivo de preocupación e actuación para o goberno galego de maneira que 

adopte as medidas que  solventen unha problemática que lastima aos profesionais e 

dificulta a mellor realización do traballo que teñen encomendado. 

Na actualidade os médicos forenses que traballan no IMELGA teñen cada vez máis 

traballos ao seu cargo e unhas xornadas de horarios insoportables.  Dunha banda a 

reforma da lei de enxuizamento criminal aumentou considerablemente aos 

recoñecementos médico-forenses de garda, ao punto incluso que os xuíces de 

instrución poden autorizar aos médicos forenses a realizar levantamentos de cadavres. 

Da mesma maneira, a lei orgánica 1/2004 do 28 de decembro, de protección integral 

contra a violencia de xénero xerou un moi alto volume de recoñecementos e da  

urxencia na súa práctica. Outrosí das outras actividades encomendadas a este 

colectivo profesional. 

Na actualidade este colectivo realiza gardas de 8 días, o que vulnera de plano o dereito 

ao descanso mínimo de 12 horas entre xornadas laborais deste médicos forenses, coas 

consecuencias de fatiga, perda de atención e prexuízos para a súa saúde, así como do 

risco derivado sobre posibles erros causados pola sobrecarga de traballo. Obvio é a 

anomalía laboral e a discriminación que carrexa a situación actual deste colectivo. 
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Así a sentenza do Tribunal de Luxemburgo obriga á aplicación da directiva 93/104 CEE 

ao considerar as gardas médicas como horas de traballo ordinario. Situación que 

diferentes resolucións en varias comunidades do Estado contemplan como inxusta e 

xustificatoria dunha revisión do sistema inicial de gardas.  A Xunta incumpre esa 

directiva 93/104 CE regulamentadora das disposicións mínimas de seguridade e saúde 

relativas ao tempo de traballo, ao mesmo tempo que resta sen transpoñer de xeito 

correcto ao noso ordenamento xurídico a lei 55/2003. 

A sobrecarga de traballo derivada dunhas gardas  que aparellan xornadas semanais de 

168-192 horas de traballo supón polo tanto vulnerar a lexislación europea e pór en 

risco a saúde dos profesionais, pondo en cuestión a correcta asistencia nos tribunais e 

á cidadanía. Tan é así, que en febreiro deste ano, Bruxelas expedientou ao reino de 

España por non respectar os límites da xornada laboral e os períodos mínimos de 

descanso (11 horas de descanso por cada 24 horas). 

A Xunta incumpre o lexislado na UE e ademais non achega os reforzos de plantilla 

necesarios para este Instituto. Reforzos que teñen que ser moi superiores aos 

formulados pola Xunta e cuxos criterios de reparto teñen que ser ben distintos  dos 

que manexa a Xunta ao traverso da aplicación informática SIMELGA. Número de 

xulgados, poboación, rede hospitalaria, centros penitenciarios  son factores 

importantes que a Xunta desbota nesa aplicación e que deforman os resultados. 

Cómpre subliñar, entre outras eivas da actuación da Xunta, a negativa da Xunta a facer 

pública a relación de postos de traballo (RPT) do Instituto, nun exercicio máis de 

obscurantismo e patrimonialización da administración pública. 

En atención ao referido, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 

formula a seguinte interpelación: 

- Que medidas vai executar de urxencia a Xunta para modificar o réxime de 

gardas dos médicos forenses do IMELGA ao obxecto alomenos de cumprir a 

lexislación europea? 

- Vai o goberno galego a ampliar no  exercicio orzamentario 2015 a plantilla do 

IMELGA ata garantir a incorporación  do número suficiente de profesionais en 

todas e cada unha das subdireccións? 

- Existe a RPT do Instituto? Que razóns fundan a negativa da Xunta a facela 

pública? 

- Cal é o contido do convenio asinado coa USC relativo á analítica de drogas e cal 

é o seu custo económico? 
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- Cal son as razóns acreditadas documentalmente  do cese/demisión do anterior 

director do Instituto? Cal son as razóns acreditadas documentalmente do 

arquivo do expediente aberto polas irregularidades nos embalsamamentos? 

- Contempla a Xunta modificar a composición do consello directivo  para igualar 

o número de persoas  electas o número de persoas designadas pola Xunta? 

 

En Compostela, 31 de outubro do 2014. 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Eva Solla Fernández 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 31/10/2014 12:39:58 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 31/10/2014 12:40:02 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

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

formula a seguinte Interpelación, relativa á anulación da adxudicación de 50 prazas a 

Euroconsultores Socio-Sanitarios,S.L. na contratación, por lotes, da xestión de servizos 

públicos para a reserva e ocupación de prazas no servizo de atención residencial para 

persoas maiores convocado por resolución do 11 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral 

Técnica da Consellería de Traballo e Benestar. 

 

O Bloque Nacionalista Galego ten presentado diversas iniciativas no Parlamento 

Galego a respecto da Residencia Valle-Inclán, situada no concello de Vilanova de 

Arousa, adicada ao coidado de persoas maiores. As iniciativas tiñan por obxecto que por 

parte da Consellería de Traballo e Benestar se procedera tanto a facilitar información 

sobre a situación desta residencia como a realizar cantas actuacións foran precisas para 

a resolución do conflito existente na Residencia Valle-Inclán, tanto no referido á 

situación laboral d@s traballador@s, despedimento de 39, incluída a totalidade do 

comité de empresa, como ao problema social, garantindo a prestación dun servizo de 

calidade ás persoas residentes como o respecto aos dereitos laborais. 

Esta Residencia estaba xestionada pola empresa Viajes Silgar, S.A, que resultou 

adxudicataria para a prestación, mediante concerto, para a reserva e ocupación de 110 

prazas de atención residencial para persoas maiores en situación de dependencia. A 

duración do contrato esténdese dese o 01.02.12 ao 31.12.14, cuia cuantía ascende a 

4.552.989 €. Existía constancia  de uso indebido dos fondos da sociedade, desvío de 

fondos recibidos da administración galega, creando outras sociedades coas mesmas 

persoas á fronte, cesión ilegal de traballador@s da empresa Viajes Silgar, SL, 
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adxudicataria do concurso coa Xunta, á empresa Nurtime, adebedamento de 

mensualidades @s traballador@s e non cumprimento das sentenzas condenatorias do 

Xulgado do Social de Pontevedra. 

Todo indicaba que estabamos diante dunha sucesión empresarial sen 

comunicación, de modificación substancial das condicións de traballo sen ningún tipo 

de negociación, contratación en fraude de lei, cesión ilegal de traballador@s. 

A Consellería, lonxe de actuar para solucionar a situación, amparou e encubriu 

as actuacións da sucesión de empresas, sendo en todo momento consentidora dunha 

operación de enxeñería empresarial e incomprensibelmente continuou transferindo 

fondos públicos a unha empresa que tiña coñecemento que xa non prestaba o servizo. 

A CIG presentou no Xulgado de Instrución nº 3 de Santiago unha querela, que 

foi admitida a trámite o 5 de agosto de 2014 coa cualificación de malversación, por 

considerar á Consellería de Traballo e Benestar  colaboradora e cómplice da mala 

xestión, xa que a pesar de ter remitido varios escritos á Consellería alertando das malas 

prácticas empresariais esta non actuou. 

O seguinte capítulo do cúmulo de despropósitos na  sucesión de empresas á 

fronte da xestión da Residencia Valle-Inclán é que Nurtime que substituíu a viajes Silgar 

nesa xestión, xa non está xestionando a mesma, senón que é outra empresa, 

Euroconsultores Socio SanitariosS.L. de tal xeito que  @s residentes é a esta á que lle 

están facendo os pagos pola súa estancia e coidados, na vez de facelo na conta xudicial 

establecida polo xulgado para pagar as indemnizacións @straballador@s despedid@s. 

Todos os datos apuntan a que unha vez máis esto responde a unha trama de 

desvío de fondos, neste caso para xustificar insolvencia e evitar que nin os acreedores 

de Nurtime e Viajes Silgar, nin traballador@s, nin Seguridade Social, nin Facenda 

poidan cobrar. 
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Non resulta extrano que na relación de conselleir@s de Euroconsultores Socio 

Sanitarios S.L estea entre outros Francisco Rodríguez Janeiro como administrador 

ademais de como apoderado, ao que hai que engadir como conselleiros a dous ex-altos 

cargos en gobernos do Partido Popular, José Jaime López Cossio,(ex-Director Xereral 

de Formación e Emprego) e Francisco Jesús Gallegos Martínez (ex-Director Xeral de 

Comercio e Consumo). A sucesión de empresas deste entramado empresarial coas 

mesmas persoas ao fronte é máis que obvia. 

É máis que evidente que están desviando a esta terceira empresa os cobros, 

empresa que non consta que teñan na seguridade social ningún traballador/a a cargo, nin 

que teña instalacións para levar a cabo a xerencia da Residencia.  

A resolución do 11 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Traballo e Benestar, anuncia a contratación por lotes, da xestión de 

servizos públicos para a reserva e ocupación de prazas no servizo de atención 

residencial para persoas maiores en situación de dependencia en concellos da 

Comunidade Autónoma Galega. 

Non é entendíbel que Euroconsultores Socio Sanitarios,S.L. se presentara ao 

procedemento de licitación destas prazas xa que como se dixo non consta que teña 

instalacións para facerse cargo d@s residentes, nin traballadores/as a cargo que consten 

de alta na Seguridade Social para poder prestar o servizo, é dicir que non estaría en 

condicións de cumprir cando menos coas condicións técnicas ou profesionais para poder 

concorrer a este contrato coa Administración Autonómica. 

Desta situación foi informada tanto a Conselleira de Traballo e Benestar, a 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería como a mesa de contratación do concurso por 

escritos presentados no Rexistro Xeral da Xunta pola Confederación Intersindical 

Galega e o colectivo de ex-traballador@s da Residencia Valle-Inclán 
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Resulta polo tanto inexplicábel que non se teña recibido por parte da Conselleira 

@s traballador@s, a pesar de telo solicitado  en diversas ocasións, nin se teña atendido 

os escritos presentados, e que Euroconsultores Socio Sanitarios,S.L, puidera ter acadado 

a puntuación máis alta das empresas presentadas e se lle teña adxudicado por parte do 

órgano de contratación as 50 prazas do lote 7, que pode chegar a un importe de 

4.830.308euros si a duración do contrato chega á execución máxima do mesmo que é de 

5 anos e 3 meses. 

 

Por todo o exposto formulamos a seguinte Interpelación: 

- Considera o Goberno galego que se pode xustificar a adxudicación de 

contratos coa Xunta de Galiza a empresas, das que ten recibido información 

por escrito de formar parte de entramados empresariais que teñen realizado 

un uso ilícito de fondos públicos, e da máis que dubidosa veracidade da 

documentación presentada ao concurso? 

- Considera que a afirmación feita pola Conselleira de Traballo e Benestar de 

que “Grazas aos mecanimos de control que existen poden aparecer casos de 

fraude” se comparece co proceder da mesma tanto en todo o referido á 

Residencia Valle-Inclán como na concesión de 50 prazas do lote 7 a 

Euroconsultores Socio Sanitarios S.L,na contratación por lotes da xestión de 

servizos públicos para a reserva e ocupación de prazas no servizo de 

atención residencial para persoas maiores en situación de dependencia en 

concellos da Comunidade Autónoma Galega convocado por resolución do 

11 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo 

e Benestar. 

- Realizou a Consellería de Traballo e Benestar algunha actuación para 
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comprobar a información que se lle achegou a respecto  do entramado 

empresarial do que formaba parte Euroconsultores Socio Sanitarios S.L, e da 

máis que dubidosa veracidade da documentación presentada pola mesma 

para o concurso? 

- Por que non ten recibido a Conselleira @s ex-traballador@s da Residencia 

Valle-Inclán nin aos seus representantes sindicais a pesar das numerosas 

sentenzas xudiciais e evidencias das irregularidades que se estaban a 

producir? 

- En cantas ocasións ten recibido neste período aos empresarios responsábeis 

deste entramado empresarial? 

- Cantas inspeccións e en que datas ten realizado a Consellería á Residencia 

Valle-Inclán desde o ano 2013 ata a actualidade para verificar a atención que 

se lle presta ás persoas residentes, a idoneidade das instalacións para prestar 

o servizo e a ratio e cualificación do persoal? 

- De terse realizado cal é o resultado das mesmas? 

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Montserrat Prado Cores na data 03/11/2014 10:43:04 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Carmen Iglesias Sueiro, deputada e voceira do Grupo Mixto do Parlamento de Galicia, 

ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, formula a seguinte 

interpelación, relativa á cesión á iniciativa privada de centros construídos con fondos 

públicos. 

 

En recentes declaracións o Alcalde do Carballiño ven de manifestar nos medios de 

comunicación que xa hai unha previsión na data de apertura da Residencia de Maiores 

do Carballiño “O Cornuval”. Os medios tamén recolleron nestas declaracións que o 

Alcalde celebraba que se abra a Residencia sexa como sexa, en relación á xestión 

pública ou privada. 

Nas obras de ampliación e reforma da Residencia investíronse 6.420.275 € de fondos 

públicos, e foron licitadas en setembro de 2008 adxudicándose definitivamente en 

xaneiro de 2009. 

O investimento total foi: no  ano 2008: 1.200.000 €; no ano 2009: 3.000.000€ e no 

2010: 2.220.275 €. 

O 13 de xaneiro de 2014 formalizouse outro orzamento de 683.596€  con fondos 

públicos, consistente en tres lotes, mobiliario diverso 362.736€, mobiliario de cociña 

231.313€ e lavandería 89.547€, pola que se fai pública a formalización do contrato de 

subministro, instalación e posta en funcionamento do equipamento. 

Na crenza de que non é o mesmo un servizo social público que un servizo social 

privado no que hai un evidente animo de lucro, e de que un investimento de máis de 

7.000.000€ de fondos públicos supoñen unha malversación do diñeiro público ao 

atender necesidades de empresas privadas rexidas pola máxima do beneficio, en 

detrimento da xestión pública da que recentes estudos demostran mellor eficiencia, 

eficacia, xestión e calidade laboral e social, formulase a seguinte interpelación: 

1. Ten intención o Goberno Galego de continuar cun plan paulatino de 

privatización global do sistema público galego? 
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2. Confirma a Consellería de Traballo que ten previsto adxudicar a xestión da 

Residencia de persoas maiores do Carballiño “O Cornuval” á xestión privada? 

3. De ser o caso, como se xustifica esta decisión logo de investir nela máis de 

7.000.000 millóns de euros de fondos públicos? 

 

Pazo do Parlamento, martes, 04 de novembro de 2014 

Asdo.: Carmen Iglesias Sueiro 

Deputada do G.P.Mixto do Parlamento de Galiza. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Iglesias Sueiro na data 04/11/2014 10:43:14 
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Á  MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O  Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda,  por medio da deputada 

Yolanda Díaz Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Interpelación, relativa ao estaleiro de Astano. 

 

O ruxe ruxe dos gobernos do PP anuncia como posibilidade o desembarco dunha 

empresa, Gestamp, nas instalacións do estaleiro de Fene, mediante un aluguer de toda 

a área de superficie da zona do estaleiro, que adicarían a desenvolver actividades 

vencelladas á elaboración de estruturas metálicas e eólica en xeral. 

Agora os gobernos do PP desminten de raíz as palabras dadas antano que falaban de 

superar o veto para adicar Astano, a histórica e combativa Astano, aos mercados civís 

da construción naval, eólica marina e en xeral a incrementar carga de traballo civil e 

militar. Agora fálase, cando vai desaparecer o veto, da privatización do estaleiro. 

Transparéntase que o veto europeo tiña o seu principla valedor no veto privatizador 

do PP e das políticas neoliberais dun bipartidismo que devastou a comarca de 

Ferrolterra coa desmontaxe do  sector público da construcción naval. 

Non hai terreos ociosos. É un goberno ocioso, o de Rajoy, secundado como fiel 

escudeiro por Feijóo, o que ameaza o futuro do estaleiro e da cidadanía da contorna. A 

súa ociosidade negou neste anos os investimentos produtivos que reclamamos algúns 

para pór o estaleiro de Fene nas condicións mellores para volver á construcción naval 

civil pública. 

Un ministerio que é declarado inimigo número 1 da construcción civil pública nos 

estaleiros da ría de Ferrol e abondan as probas de semellante aseveración conta coa 

deixación de responsabilidade por parte dunha Xunta que está en posición de 

rendición ao que veña dos seus correlixionarios estatais. Nen nova carga de traballo, 

nen diques, nen plan industrial… somentes mentiras e paus sociais, mes tras mes, ano 

tras ano, a unha comunidade que só quere traballar facendo o que sabe: barcos. 
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En atención ao referido, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 

presenta a seguinte interpelación: 

- Que actuacións vai desenvolver, xa con retraso a Xunta de Galicia, para garantir 

a volta de Navantia Fene, o vello Astano,  ao mercado da construcción civil 

pública? Lembra o goberno galego as ladaíñas declamadas coa boca pequena 

da hipocrisia respeito da volta do estaleiro á construcción naval civil pública ao 

remate do veto? Vai honrar eses compromisos a Xunta e facelos honrar ao 

ministerio? 

- Vaise opor a Xunta a calquer manobra tendente a privatizar aberta ou 

encubertamente o estaleiro público de Fene? 

- Que información ten a Xunta  sobre o anunciado proxecto de aluguer de 

terreos a Gestamp? Teñen que ver estes anuncios coa asunción de novas 

responsabilidades na definición da política do estaleiro por parte do ministerio 

de defensa?  

- Que actuacións realiza a Xunta para conquerir que o ministerio elabore e 

presente un plan industrial para Navantia que sexa negociado e acordado coa 

representación social? 

- Que medidas impulsa a Xunta para acadar nova carga de traballo  civil e militar 

para os estaleiros da ría de Ferrol, achegar novos investimentos e ampliar a 

plantilla diante da fin do veto en Navantia Fene? 

 

En Compostela, 4 de novembro do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 04/11/2014 10:24:10 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario da Alternativa 

Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA-ANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 

147 do Regulamento da Cámara presenta a seguinte Interpelación, relacionada coas 

listas de espera no Servizo Galego de Saúde. 

O escurantismo da Consellería de Sanidade a respecto da espera no Servizo Galego de 

Saúde é unha constante dende sempre. A negativa do Goberno a dar a coñecer o número de 

persoas existentes nas listas non estruturais semella agochar unha realidade que non 

queren amosar: o fracaso das políticas neoliberais aplicadas á xestión dun servizo público 

tan sensible coma o é a Sanidade Pública. 

A pesares de ter recoñecido o propio Partido Popular que  solicitou tamén estes datos cando 

exercía de oposición na Cámara, hoxendía son quenes de negar proporcionalos á actual 

oposición. Situación vergoñenta nunha Institución que se afirma democrática. 

Unhas das últimas escusas para non proporcionalas foi, dende 2013, a aprobación da Lei de 

Garantías Sanitarias, mais unha vez aprobada e tras a entrada en vigor a situación é a 

mesma ou, se cadra, peor. As listas de espera seguen empeorando- coma mostran os datos 

de outubro de 2014-, non se cumpre de ningunha maneira os prazos fixados na Lei e 

continúa a permisividade ante as elevadas demoras no centro privado-concertado POVISA. 

Igualmente a alta lista de espera tradúcense tamén en traslados a centros 

concertados/privados, outra forma de derivación do orzamento público cara as empresas 

sanitarias e polo tanto, outra forma de contribución á demoucamento do público.  

Por estes motivos, formulamos a seguinte Interpelación: 

 

1.- Cales son as listas de espera non estruturais do Servizo Galego de Saúde? 
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2.- Que pensa facer a Consellería para cumprir cos obxetivos fixados na Lei e por que se 

permite que POVISA siga exercendo ditos obxetivos? 

3.- Cantas derivacións se fixeron nos últimos anos dende o Servizo Galego de Saúde a 

centros privados e concertados para intervencións cirúrxicas e para probas 

complementarias en cada centro, área e/ou EOXI ? 

Compostela, 5 de novembro de 2014. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. da AGE. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 05/11/2014 17:44:16 
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Á  MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

As deputadas Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández, integrantes do Grupo 

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 

do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

no Pleno, relativa a situación no Imelga. 

  

A situación de saturación e sobrecarga de traballo para os profesionais do IMELGA 

debe ser motivo de preocupación e actuación para o goberno galego de maneira que 

adopte as medidas que  solventen unha problemática que lastima aos profesionais e 

dificulta a mellor realización do traballo que teñen encomendado. 

Na actualidade os médicos forenses que traballan no IMELGA teñen cada vez máis 

traballos ao seu cargo e unhas xornadas de horarios insoportables.  Dunha banda a 

reforma da lei de enxuizamento criminal aumentou considerablemente aos 

recoñecementos médico-forenses de garda, ao punto incluso que os xuíces de 

instrución poden autorizar aos médicos forenses a realizar levantamentos de cadavres. 

Da mesma maneira, a lei orgánica 1/2004 do 28 de decembro, de protección integral 

contra a violencia de xénero xerou un moi alto volume de recoñecementos e da  

urxencia na súa práctica. Outrosí das outras actividades encomendadas a este 

colectivo profesional. 

Na actualidade este colectivo realiza gardas de 8 días, o que vulnera de plano o dereito 

ao descanso mínimo de 12 horas entre xornadas laborais deste médicos forenses, coas 

consecuencias de fatiga, perda de atención e prexuízos para a súa saúde, así como do 

risco derivado sobre posibles erros causados pola sobrecarga de traballo. Obvio é a 

anomalía laboral e a discriminación que carrexa a situación actual deste colectivo. 
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Así a sentenza do Tribunal de Luxemburgo obriga á aplicación da directiva 93/104 CEE 

ao considerar as gardas médicas como horas de traballo ordinario. Situación que 

diferentes resolucións en varias comunidades do Estado contemplan como inxusta e 

xustificatoria dunha revisión do sistema inicial de gardas.  A Xunta incumpre esa 

directiva 93/104 CE regulamentadora das disposicións mínimas de seguridade e saúde 

relativas ao tempo de traballo, ao mesmo tempo que resta sen transpoñer de xeito 

correcto ao noso ordenamento xurídico a lei 55/2003. 

A sobrecarga de traballo derivada dunhas gardas  que aparellan xornadas semanais de 

168-192 horas de traballo supón polo tanto vulnerar a lexislación europea e pór en 

risco a saúde dos profesionais, pondo en cuestión a correcta asistencia nos tribunais e 

á cidadanía. Tan é así, que en febreiro deste ano, Bruxelas expedientou ao reino de 

España por non respectar os límites da xornada laboral e os períodos mínimos de 

descanso (11 horas de descanso por cada 24 horas). 

A Xunta incumpre o lexislado na UE e ademais non achega os reforzos de plantilla 

necesarios para este Instituto. Reforzos que teñen que ser moi superiores aos 

formulados pola Xunta e cuxos criterios de reparto teñen que ser ben distintos  dos 

que manexa a Xunta ao traverso da aplicación informática SIMELGA. Número de 

xulgados, poboación, rede hospitalaria, centros penitenciarios  son factores 

importantes que a Xunta desbota nesa aplicación e que deforman os resultados. 

Cómpre subliñar, entre outras eivas da actuación da Xunta, a negativa da Xunta a facer 

pública a relación de postos de traballo (RPT) do Instituto, nun exercicio máis de 

obscurantismo e patrimonialización da administración pública. 

En atención ao referido, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 

formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral no Pleno: 

- Que medidas vai executar de urxencia a Xunta para modificar o réxime de 

gardas dos médicos forenses do IMELGA ao obxecto alomenos de cumprir a 

lexislación europea? 

 

En Compostela, 31 de outubro do 2014. 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Eva Solla Fernández 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

85480



 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 31/10/2014 12:38:43 

 

Eva Solla Fernández na data 31/10/2014 12:38:46 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Tereixa Paz Franco, deputadas do 

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

disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno, relativa aos asesores da Consellaría de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas 

 

A Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na 

Administración pública galega establece no seu capítulo III unha serie de 

medidas de transparencia para a administración galega e no seu artigo 14  deixa 

claro a que persoal é de aplicación especificando que afecta a: 

“a) Aos membros do Goberno autonómico.  

b) Ás secretarias e secretarios xerais, directoras e directores xerais e 

cargos asimilados.  

c) Ás delegadas e delegados e representantes do Goberno galego nos entes 

con personalidade xurídica pública.  

d) Ás presidentas e presidentes, directoras e directores xerais e asimilados 

dos organismos autónomos.  

e) Ás delegadas e delegados provinciais e territoriais dos departamentos 

da Xunta de Galiza.  
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f) Ao persoal eventual que, en virtude de nomeamento legal, exerza 

funcións de carácter non-permanente, expresamente cualificadas de confianza e 

asesoramento especial, nos gabinetes do presidente e dos demais membros do 

Consello da Xunta de Galiza.  

g) Ás presidentas e presidentes, directoras e directores xerais, directoras e 

directores executivos, directoras e directores técnicos e titulares doutros postos 

ou cargos asimilados, calquera que sexa a súa denominación, en entidades de 

dereito público vinculadas ou dependentes da Administración autonómica, cuxo 

nomeamento sexa efectuado por decisión do Consello da Xunta de Galiza ou 

polos seus propios órganos de goberno.  

h) Ás presidentas e presidentes, directoras e directores xerais e asimilados 

das empresas públicas, sociedades ou fundacións en que a Xunta de Galiza, 

directa ou indirectamente, participe ou achegue máis do 50% do capital ou do 

patrimonio, cando tales cargos sexan designados logo de acordo do Consello da 

Xunta de Galiza ou polos seus propios órganos de goberno.  

i) Ao persoal eventual que, en virtude de nomeamento legal, exerza 

funcións de carácter non-permanente, expresamente cualificadas de confianza e 

asesoramento especial das presidentas e presidentes e directoras e directores 

xerais das entidades relacionadas no artigo 1 desta lei.  

j) Aos titulares de calquera outro posto de traballo da Administración 

autonómica, calquera que sexa a súa denominación, cuxo nomeamento se efectúe 

por decisión do Consello da Xunta de Galiza” 
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Entre as medidas de transparencia fixa no seu artigo 17 que “a páxina web 

da Xunta de Galiza publicará nominalmente as retribucións públicas percibidas 

polas persoas a que se refire o artigo 14 desta lei, con expresa indicación dos 

diferentes conceptos retributivos.” 

Porén este precepto non é cumprido pola Consellaría de Medio Ambiente, 

Territorio e infraestruturas que na súa web non informa sobre os seus asesores a 

persoal de confianza. Así na web só aparece a seguinte información: 

 

 

 

 

 

 

Os orzamentos de 2015 prevén destinar a persoal eventual de gabinete 

454.836,21 € porén a Consellaría só informa dos gastos da Xefa de gabinete e da 

Xefa de presa. É dicir a Xunta só informa do 17% dos gastos de gabinete e 

mantén opacos do 82% do destino dos seus fondos de gabinete. Unha práctica 

que vulnera non só o establecido na lei, senón o dereito de todo o pobo galego a 

coñecer o destino dos seus fondos. 
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Polo dito formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Cantos asesores ten a Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas contratados á cargo da partida 07.01.511A.4677, que no proxecto 

de orzamentos de 2015 ten unha cantidade de 454.836, 21€? 

 

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Tereixa Paz Franco 

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 31/10/2014 13:11:52 

 

María Tareixa Paz Franco na data 31/10/2014 13:11:58 
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Á  MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

A deputada Yolanda Díaz Pérez, integrante do 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 no Pleno, relativa  ao conflito 

laboral en Cleanet polo impago das nóminas ás traballadoras por parte da empresa 

concesionaria dun servizo público. 

 

Alternativa Galega da Esquerda quere manifestar na introdución desta iniciativa o seu 

apoio e solidariedade ás traballadoras da empresa Cleanet, que vén sufrindo a pésima 

xestión dunha empresa  que realiza un servizo público de limpeza nas depedendencias 

do Arsenal en Ferrol. 

Esta empresa adebédalles xa máis de un mes de salario e dende maio do 2013 – cando 

a empresa boitre  fíxose cargo da contrata – só en 2 meses pagou as nominas dentro 

do prazo legal, antes do día 4 do mes. Este impago en Ferrol tamén se estende a outra 

contrata que a empresa ten no sur do Estado, onde a débeda vai polos 3 meses. 

O plan da dirección da empresa frisa con aquel título cinematográfico de  “Colle os 

cartos e lisca”,  o cal semella ser práctica habitual do capitalismo da globalización 

neoliberal. Non importa outra que se enriquecer un aínda que sexa a costa de destruír 

o emprego, a vida e as esperanzas da xente traballadora. 

As traballadoras de Cleanet levan en folga dende o luns, 27 de outubro ao 

adebedarlles a empresa a nómina de setembro, débeda que  con moita probabilidade 

estenderase  a  outubro. Non pagar as nóminas cando o ministerio cumpre de xeito 

escrupuloso as condicións económicas da concesión (por valor de 12 millóns de euros), 

é xogar co pan e o teito das familias, e  reflicte a falla de escrúpulos dunha fracción dos 

empresarios neste país, que disolven calquer valor humano nas “augas xeadas  do 

cálculo egoísta” como aseverou con razón nunha memorable pasaxe do Manifesto do 

Partido Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels. 

85486



 

 

Cómpre que a Xunta de Galicia realice unha enérxica e urxente xestión diante do 

ministerio para que a empresa concesionaria dese servizo de limpeza cese nese tipo de 

intolerables comportamentos. 

Polo exposto, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda presenta a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral no Pleno: 

- Que actuacións desenvolveu e vai desenvolver a Xunta diante do ministerio 

para que remate a intolerable práctica da empresa concesionaria Cleanet 

referida aos retrasos e impagos de salarios as súas traballadoras? 

En Compostela, 31 de outubro do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 31/10/2014 13:31:47 
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Grupo Parlamentario 

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

                          Á Mesa do Parlamento 

 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, María Concepción Burgo López,  

Francisco Caamaño Domínguez, 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. 

 

 

Tanto na recente comparecencia do Sr conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria por mor do inicio do curso escolar 2014-2015, 

como no recente debate de orzamentos tense producido  “certa 

controversia”  sobre a situación da banda ancha de acceso á Internet dos 

centros educativos galegos. 

 

 

Coa finalidade de resolver a dita controversia, os deputados e a deputada 

que asinan formulan a seguinte pregunta: 

 

 

Considera a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

que non existe na actualidade “fenda dixital” entre centros educativos do 

rural  e centros educativos das cidades? 
 

 

Pazo do Parlamento, 31 de outubro de 2014 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 31/10/2014 13:48:11 
 

María Concepción Burgo López na data 31/10/2014 13:48:29 
 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 31/10/2014 13:48:41 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

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

formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á anulación 

da adxudicación de 50 prazas a Euroconsultores Socio-Sanitarios,S.L. na contratación, 

por lotes, da xestión de servizos públicos para a reserva e ocupación de prazas no 

servizo de atención residencial para persoas maiores convocado por resolución do 11 de 

agosto de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar. 

 

O Bloque Nacionalista Galego ten presentado diversas iniciativas no Parlamento 

Galego a respecto da Residencia Valle-Inclán, situada no concello de Vilanova de 

Arousa, adicada ao coidado de persoas maiores. As iniciativas tiñan por obxecto que por 

parte da Consellería de Traballo e Benestar se procedera tanto a facilitar información 

sobre a situación desta residencia como a realizar cantas actuacións foran precisas para 

a resolución do conflito existente na Residencia Valle-Inclán, tanto no referido á 

situación laboral d@s traballador@s, despedimento de 39, incluída a totalidade do 

comité de empresa, como ao problema social, garantindo a prestación dun servizo de 

calidade ás persoas residentes como o respecto aos dereitos laborais. 

Esta Residencia estaba xestionada pola empresa Viajes Silgar, S.A, que resultou 

adxudicataria para a prestación, mediante concerto, para a reserva e ocupación de 110 

prazas de atención residencial para persoas maiores en situación de dependencia. A 

duración do contrato esténdese dese o 01.02.12 ao 31.12.14, cuia cuantía ascende a 

4.552.989 €. Existía constancia  de uso indebido dos fondos da sociedade, desvío de 

fondos recibidos da administración galega, creando outras sociedades coas mesmas 

persoas á fronte, cesión ilegal de traballador@s da empresa Viajes Silgar, SL, 
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adxudicataria do concurso coa Xunta, á empresa Nurtime, adebedamento de 

mensualidades @s traballador@s e non cumprimento das sentenzas condenatorias do 

Xulgado do Social de Pontevedra. 

Todo indicaba que estabamos diante dunha sucesión empresarial sen 

comunicación, de modificación substancial das condicións de traballo sen ningún tipo 

de negociación, contratación en fraude de lei, cesión ilegal de traballador@s. 

A Consellería, lonxe de actuar para solucionar a situación, amparou e encubriu 

as actuacións da sucesión de empresas, sendo en todo momento consentidora dunha 

operación de enxeñería empresarial e incomprensibelmente continuou transferindo 

fondos públicos a unha empresa que tiña coñecemento que xa non prestaba o servizo. 

A CIG presentou no Xulgado de Instrución nº 3 de Santiago unha querela, que 

foi admitida a trámite o 5 de agosto de 2014 coa cualificación de malversación, por 

considerar á Consellería de Traballo e Benestar  colaboradora e cómplice da mala 

xestión, xa que a pesar de ter remitido varios escritos á Consellería alertando das malas 

prácticas empresariais esta non actuou. 

O seguinte capítulo do cúmulo de despropósitos na  sucesión de empresas á 

fronte da xestión da Residencia Valle-Inclán é que Nurtime que substituíu a viajes Silgar 

nesa xestión, xa non está xestionando a mesma, senón que é outra empresa, 

Euroconsultores Socio SanitariosS.L. de tal xeito que  @s residentes é a esta á que lle 

están facendo os pagos pola súa estancia e coidados, na vez de facelo na conta xudicial 

establecida polo xulgado para pagar as indemnizacións @straballador@s despedid@s. 

Todos os datos apuntan a que unha vez máis esto responde a unha trama de 

desvío de fondos, neste caso para xustificar insolvencia e evitar que nin os acreedores 

de Nurtime e Viajes Silgar, nin traballador@s, nin Seguridade Social, nin Facenda 

poidan cobrar. 
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Non resulta extrano que na relación de conselleir@s de Euroconsultores Socio 

Sanitarios S.L estea entre outros Francisco Rodríguez Janeiro como administrador 

ademais de como apoderado, ao que hai que engadir como conselleiros a dous ex-altos 

cargos en gobernos do Partido Popular, José Jaime López Cossio,(ex-Director Xereral 

de Formación e Emprego) e Francisco Jesús Gallegos Martínez (ex-Director Xeral de 

Comercio e Consumo). A sucesión de empresas deste entramado empresarial coas 

mesmas persoas ao fronte é máis que obvia. 

É máis que evidente que están desviando a esta terceira empresa os cobros, 

empresa que non consta que teñan na seguridade social ningún traballador/a a cargo, nin 

que teña instalacións para levar a cabo a xerencia da Residencia.  

A resolución do 11 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Traballo e Benestar, anuncia a contratación por lotes, da xestión de 

servizos públicos para a reserva e ocupación de prazas no servizo de atención 

residencial para persoas maiores en situación de dependencia en concellos da 

Comunidade Autónoma Galega. 

Non é entendíbel que Euroconsultores Socio Sanitarios,S.L. se presentara ao 

procedemento de licitación destas prazas xa que como se dixo non consta que teña 

instalacións para facerse cargo d@s residentes, nin traballadores/as a cargo que consten 

de alta na Seguridade Social para poder prestar o servizo, é dicir que non estaría en 

condicións de cumprir cando menos coas condicións técnicas ou profesionais para poder 

concorrer a este contrato coa Administración Autonómica. 

Desta situación foi informada tanto a Conselleira de Traballo e Benestar, a 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería como a mesa de contratación do concurso por 

escritos presentados no Rexistro Xeral da Xunta pola Confederación Intersindical 

Galega e o colectivo de ex-traballador@s da Residencia Valle-Inclán 
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Resulta polo tanto inexplicábel que non se teña recibido por parte da Conselleira 

@s traballador@s, a pesar de telo solicitado  en diversas ocasións, nin se teña atendido 

os escritos presentados, e que Euroconsultores Socio Sanitarios,S.L, puidera ter acadado 

a puntuación máis alta das empresas presentadas e se lle teña adxudicado por parte do 

órgano de contratación as 50 prazas do lote 7, que pode chegar a un importe de 

4.830.308euros si a duración do contrato chega á execución máxima do mesmo que é de 

5 anos e 3 meses. 

 

Por todo o exposto formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Considera o Goberno galego que se pode xustificar a adxudicación de contratos 

coa Xunta de Galiza a empresas, das que ten recibido información por escrito de formar 

parte de entramados empresariais que teñen realizado  un uso ilícito de fondos públicos 

e da máis que dubidosa veracidade da documentación presentada ao concurso? 

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 03/11/2014 10:44:38 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela e Montserrat Prado Cores, deputado e deputada do 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno, relativa a saber as razóns polas que só unha pequena parte de embarcacións do 

cerco se acolleron as axudas por peche da pesca da sardiña. 

 

No mes de setembro decretouse o peche da pesqueira da sardiña ata finais de 

ano. Esta medida adoptouse despois de que se publicase a Orde AAA/1512/2014, de 30 

de xullo, pola que se establece  un Plan de xestión para a sardiña (Sardina pilchardus) 

das augas ibéricas dentro das divisións CIEM VIIIc e Ixa, que modifica a Orde 

AAA/1370/213, de 1 de xullo pola que se establece un Plan de xestión para buques dos 

censos do Caladoiro Nacional do Cantábrico e Noroeste. 

Este peche xustificase segundo o Goberno central en base a información 

dispoñíbel en que xa se teñen esgotado as capturas acordadas por parte dos dous 

estados, isto é Portugal e o Reino de España.  

Esta medida levouse a cabo desoíndo os criterios establecidos pola comisión 

sectorial do cerco do Consello Galego de Pesca que reclamaba medidas de xestión 

prolongadas nos tempo, complementadas con medidas socieconómicas. Tamén se 

adoptou a costas doutros segmentos tradicionais como pode ser a pesca do xeito ou o 

racú, quedando excluídos do dereito a pescar esta especie durante os próximos tres anos. 

O Ministerio publicou unha primeira orde onde vinculaba as posibles axudas a 

paralización da flota con que os buques tiveran unha dependencia deste recurso de polo 
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menos o 25% entre os anos 2007 e 2014. E estableceu un período de parada 

subvencionada entre 20 e 45 días. 

Os armadores viñan unha maior flexibilidade dos períodos, ata decembro, 

reclamando axilidade no pago, para que non pasara como en convocatorias anteriores, 

considerando insuficientes a compensación de 41,35 euros ao día por tripulante, moi por 

debaixo da percibida no peche da pesqueira do bocareu, no ano 2009. 

A este primeiro borrador seguiulle un segundo onde se rebaixaban as condicións 

de dependencia deste recurso ata o 20%, aínda así, quedaba fora desta convocatoria un 

nutrido grupo de embarcacións pequenas, a pesares de que o Goberno anunciaba de que 

poderían optar a estas axudas un 80% do total das embarcación do cerco.  

Sen embargo, o retraio que levou a orde definitiva e as escasas axudas provocou 

incerteza do colectivo de armadores, sentíndose enganados novamente  e que a inmensa 

maioría non solicitara estas axudas provocando que só unha pequena parte se acollera a 

estas axudas, provocando unha situación altamente complexa, dado que tamén se ven de 

pechar a pesca do xurelo 

A nosa flota tradicional, xeito, segue sen poder pescar a sardiña por tela 

prohibido Madrid e a Xunta acatala. As axudas para a paralización da actividade para a 

flota do cerco, ten unha escasa acollida por parte da flota, e por último o recurso do 

xurelo que era do que abundaba pechase por terse esgotado as capturas asignadas. 

Estamos pois ante un fin de ano onde o sector vinculado a especies como a sardiña ten 

un panorama desolador e o peor que non senten o acompañamento da Consellaría do 

Mar, moi ao contrario. 
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Estas son as razóns que nos levan a formular a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 

Que medidas adoptou a Consellaría de Medio Rural e do Mar para defender os 

criterios da flota do cerco, na demanda de medidas razoables que lles compense a 

paralización da actividade?  

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Montserrat Prado Cores 

Deputado e deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 03/11/2014 17:06:24 

 

María Montserrat Prado Cores na data 03/11/2014 17:06:29 

 

85496



 

 

  

 

Á  MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

A deputada Yolanda Díaz Pérez, integrante do 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 no Pleno, relativa ao estaleiro 

de Astano. 

 

O ruxe ruxe dos gobernos do PP anuncia como posibilidade o desembarco dunha 

empresa, Gestamp, nas instalacións do estaleiro de Fene, mediante un aluguer de toda 

a área de superficie da zona do estaleiro, que adicarían a desenvolver actividades 

vencelladas á elaboración de estruturas metálicas e eólica en xeral. 

Agora os gobernos do PP desminten de raíz as palabras dadas antano que falaban de 

superar o veto para adicar Astano, a histórica e combativa Astano, aos mercados civís 

da construción naval, eólica marina e en xeral a incrementar carga de traballo civil e 

militar. Agora fálase, cando vai desaparecer o veto, da privatización do estaleiro. 

Transparéntase que o veto europeo tiña o seu principla valedor no veto privatizador 

do PP e das políticas neoliberais dun bipartidismo que devastou a comarca de 

Ferrolterra coa desmontaxe do  sector público da construcción naval. 

Non hai terreos ociosos. É un goberno ocioso, o de Rajoy, secundado como fiel 

escudeiro por Feijóo, o que ameaza o futuro do estaleiro e da cidadanía da contorna. A 

súa ociosidade negou neste anos os investimentos produtivos que reclamamos algúns 

para pór o estaleiro de Fene nas condicións mellores para volver á construcción naval 

civil pública. 

Un ministerio que é declarado inimigo número 1 da construcción civil pública nos 

estaleiros da ría de Ferrol e abondan as probas de semellante aseveración conta coa 

deixación de responsabilidade por parte dunha Xunta que está en posición de 

rendición ao que veña dos seus correlixionarios estatais. Nen nova carga de traballo, 

nen diques, nen plan industrial… somentes mentiras e paus sociais, mes tras mes, ano 

tras ano, a unha comunidade que só quere traballar facendo o que sabe: barcos. 
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En atención ao referido, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral no Pleno: 

- Vaise opor a Xunta a calquer manobra tendente a privatizar aberta ou 

encubertamente o estaleiro público de Fene? 

 

En Compostela, 4 de novembro do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 04/11/2014 10:30:48 
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Á Mesa do Parlamento 
  
 
 
Rosa Oubiña Solla, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Alfonso Núñez 
Centeno, Jaime Iñíguez Martínez, Miguel Ángel Santalices Vieira, 
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel Ángel Tellado Filgueira e 
Javier Dorado Soto, deputados pertencentes ao Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, formulan a 
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 
 
 

En outubro de 2010, a Comisión Europea presentou a política de 
estimulo en relación a investigación e a innovación mais ambiciosa 
que se ten levado a cabo ate a fecha, promovendo un cambio 
estrutural das institucións científicas coa finalidade de impulsar a 
excelencia, a igualdade de xénero e tamén a eficiencia tanto na 
investigación como na innovación. 
 
Un dos piares da Estratexia Europa 2020 é estimular o crecemento 
intelixente, sostible e inclusivo a nivel europeo. Isto é especialmente 
necesario e relevante no caso das mulleres.  O papel clave que ten 
a investigación e a innovación  debe facer uso do capital humano en 
xeral, incluíndo a homes e mulleres por igual.  A evidencia demostra 
que o avance científico se ve limitado pola discriminación  sexual 
directa e indirectamente, sendo a promoción da igualdade de 
xénero a todos os niveis o que contribúe a acadar a excelencia e a 
eficiencia. 
 
Un dos Eixes estratéxicos do VI Plan Galego para a igualdade entre 
homes e mulleres, contempla o aproveitamento do talento feminino; 
potenciando a participación das mulleres no desenvolvemento 
económico e social de Galicia, aproveitando o talento como valioso 
capital humano e innovador. 
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Por isto se pregunta: 
 
Cal é a situación actual en canto a participación das mulleres no 
ámbito da investigación e a innovación? 
 
 
 

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2014 
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Rosa Oubiña Solla na data 04/11/2014 18:21:51 

 
Marta Rodríguez Arias na data 04/11/2014 18:21:59 
 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 04/11/2014 18:22:00 
 

Jaime Iñíguez Martínez na data 04/11/2014 18:22:01 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 04/11/2014 18:22:05 

 

Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 04/11/2014 18:22:13 
 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 04/11/2014 18:22:19 
 

Javier Dorado Soto na data 04/11/2014 18:22:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Mª Soledad Soneira Tajes, Beatriz Sestayo Doce e Vicente Docasar 

Docasar, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en pleno. 

 

 

Son certas as afirmacións que sitúan a persoas implicadas no sumario 

da operación Zeta pernoctando na residencia oficial da Presidencia da 

Xunta? 

 

Pazo do Parlamento, 4 de novembro de 2014 

 

  Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

 Beatriz Sestayo Doce  

 Vicente Docasar Docasar 

   Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/11/2014 17:59:39 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 04/11/2014 17:59:48 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/11/2014 17:59:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Gallego Calvar, Vicente Docasar Docasar, José Antonio Sánchez 

Bugallo, Carmen Acuña do Campo, Manuel Vázquez Fernández e María 

Quintas Alvarez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Colexio Público Quiroga Palacios de Santiago de Compostela ten 

escolarizados a catro nenos e nenas en infantil e primaria con distintos graos 

de discapacidade. 

 

Ata principios de outubro deste ano tiñan dúas persoas coidadoras e agora, cos 

recortes, tan só 1 persoa,  que resulta insuficiente para responder ante os 

distintos problemas de mobilidade e de atención que precisan estes nenos e 

nenas. 

 

Nenos e nenas con distintos problemas, uns motrices outros sensoriais, que 

están en distintos cursos, en distintas aulas, en aulas xa de por si masificadas 

ou cun nivel de ocupación no máximo recomendable, e que xa teñen 

empezado a sufrir as consecuencias destes recortes na súa vida cotiá nas aulas.  

 

Ante esta situación e dado que a escolarización destes nenos e nenas ten que 

producirse baixo  a premisa dunha atención especial con persoal de apoio, as 

deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu 

debate en Pleno: 

 

Cal foi o motivo polo que se recortou o persoal coidador?  

 

Pazo do Parlamento, 4 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Vicente Docasar Docasar 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

   Carmen Acuña do Campo 

   Manuel Vázquez Fernández 

   María Quintas Alvarez 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 04/11/2014 18:57:52 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/11/2014 18:57:59 
 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 04/11/2014 18:58:05 
 

María Carmen Acuña do Campo na data 04/11/2014 18:58:10 
 
Manuel Vázquez Fernández na data 04/11/2014 18:58:19 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 04/11/2014 18:58:24 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa aos sobrecustos 

detectados polo Consello de Contas nas infraestruturas construídas pola Xunta de 

Galiza nos anos 2010 e 2011. 

 

Un informe recentemente entregado no Parlamento de Galiza denuncia 

que se produciron desviacións nos prezos das obras que chegaron ao 31%, e que 

supuxeron un sobrecusto de case 50 millóns de euros en dous anos. Este 

sobrecusto  materialiase a través da sinatura de contratos complementarios ou de 

modificacións dos contratos existentes. Para o Consello esta situación dase 

porque hai unha mala praxe na administración pública. Así o Consello destaca 

que estas modificacións contractuais deberían ser previstas no proxecto orixinal, 

se o Goberno aplicase a dilixencia requirida, de acordo coa boa práctica 

profesional, na elaboración do proxecto e na redacción das especificacións 

técnicas.  

 

Polo dito formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

-Ten previsto a Xunta de Galiza adoptar medidas coa finalidade de evitar 
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estes sobrecustos? 

 

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 05/11/2014 12:21:52 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 05/11/2014 12:21:58 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

A deputada Yolanda Díaz Pérez, membro do Grupo Parlamentar da Alternativa Galega 

de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa contestación oral no Pleno,  

relativa  aos retrasos na entrega de pisos do IGVS no Bertón en Ferrol. 

 

No mes de agosto este grupo parlamentar interesouse polo retraso na entrega das 

vivendas do polígono ferrolán do Bertón.  O xogo de ineficacias entre concello de Ferrol 

e o IGVS substánciase en reiterados retrasos na entrega das vivendas públicas 

protexidas do Bertón, na cidade de Ferrol. Cidade golpeada como ningunha outra polas 

políticas austericidas dos gobernos do PP. 

 

Sería ben que o goberno galego lembrase a  realidade material que supón  dispor 

dunha vivenda; poucos bens supoñen tanto na vida da xente traballadora como este, 

sen a cal non hai condicións materiais para garantir unha vida digna, ou o que é o 

mesmo pero gravisimo vulnérase a Constitución e a declaración universal dos dereitos 

humanos. 

 

Da nosa anterior iniciativa a esta nos consta que se avanzou na realización das obras 

pendentes. Sabemos das diferenzas que sosteñen Xunta e concello, pero a nós 

preocúpanos  o dereito das persoas a ter o seu teito. Cómpre que a Xunta e o concello 

de Ferrol non esquezan esta prioridade. Cantos meses máis terán que agardar as 

persoas para ir vivir a súa casa? 
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Polo exposto, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda presenta a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral no Pleno: 

 

- Que acordo de cooperación Xunta-concello vaise desenvolver de urxencia para 

que as vivendas poidan ser entregadas canto antes?  

 

 

Compostela, 4 de novembro do 2014. 

 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 05/11/2014 13:41:35 
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Á Mesa do Parlamento 

Pablo García García, Manuel Vázquez Fernández e José Luis Méndez 

Romeu, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

Pleno. 

O uso que a Xunta de Galicia leva facendo, nos últimos anos, de fondos 

europeos que se destinan á prevención de incendios está a ser estudado polo 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). 

Nos pasados meses dito tribunal, admitiu a trámite unha demanda presentada 

polo Concello de Noia na que se denuncia, entre outras cousas desviación de 

poder, en base á posibilidade de estar utilizando estes fondos para apagar 

incendios, cando o seu obxectivo tería que ser a prevención. 

Os fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural) 

deben destinarse de forma única á prevención de incendios. 

Estes fondos aparecen nos orzamentos entre outras partidas no Programa 

551B de Accións Preventivas e Infraestrutura forestal, nos convenios cos 

concellos en materia de prevención de incendios. Este programa ten unha 

dotación de 8 millóns de euros dos cales 6 millóns son fondos FEADER. 

O Grupo Parlamentario Socialista ten manifestado en reiteradas ocasións a 

dubidosa adecuación destes fondos dentro desta medida, xa que de cando 

menos moi cuestionable que as brigadas municipais realicen traballos de 

prevención de incendios.  

Ante isto, os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu 

debate en Pleno: 

Que valoración fai a Xunta de Galicia desta denuncia admitida a trámite 

polo TSXG? 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2014 

Asdo.: Pablo García García 

   Manuel Vázquez Fernández 

   José Luis Méndez Romeu 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 
 
Pablo García García na data 06/11/2014 11:36:23 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 06/11/2014 11:36:33 
 
José Luís Méndez Romeu na data 06/11/2014 11:36:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Vicente Docasar Docasar e Francisco Caamaño 

Domínguez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

 

Despois dunha avalancha de sentenzas recoñecendo o dereito dos traballadores 

públicos a percibir unha parte da paga extra de Nadal que lles foi suprimida en 

2012, nos orzamentos xerais do Estado de 2015 na Disposición adicional 10ª,  se 

recoñece o dereito a recuperación desta paga extraordinaria pola parte 

correspondente a 44 días a todos os traballadores incluíndo ao persoal das 

universidades. 

 

Sen embargo, nos orzamentos de Galicia para 2015 estipúlase unicamente a 

devolución da parte correspondente a 22 días devindicados na dita paga 

extraordinaria, a pesar dos reiterados pronunciamentos xudiciais ao respecto. 

 

Non é admisible esta decisión da Xunta de Galicia, máxime cando o persoal das 

universidades levan sufrindo,  no só os recortes ordenados polo Goberno de 

Rajoy, senón tamén un forte recorte nos seus salarios ordenado polo Goberno de 

Feijoo que segue a manterse este ano,  de tal forma que se calcula que os 

traballadores das universidades galegas retrocederon en catro anos un mínimo 

dun 30 % no seu poder adquisitivo. Ademais, é necesario lembrar que a parte 

deducida dos salarios do persoal das universidades no é recibida por estas, senón 

que foi restada dos fondos do Plan de financiamento do SUG. 

 

Polo exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta 

para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a causa de que a Xunta de Galicia non devolva a totalidade, senón só a 

metade,  da parte proporcional da paga extraordinaria de Nadal de 2012 

devengada ata a entrada en vigor do Real decreto 20/2012? 

 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Vicente Docasar Docasar 

   Francisco Caamaño Domínguez 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 06/11/2014 13:01:07 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 06/11/2014 13:01:13 
 

Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 06/11/2014 13:01:18 
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Á Mesa do Parlamento 

Carmen Acuña do Campo, Manuel Vázquez Fernández, Carmen 

Gallego Calvar e María Quintas Alvarez, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Acabamos de coñecer as listas de espera do penúltimo trimestre do ano, 

segundo o Goberno Feijoo.  E para sorpresa e desgusto da cidadanía, en 

lugar de aumentar en transparencia, como lle demandamos dende o Grupo 

Parlamentario Socialista con insistencia, resulta que a consellería camiña 

en sentido contrario, máis ocultación para tratar de tapar o deterioro. 

Non so ocultan a lista non estrutural, o número de persoas que esperan no 

buzón (limbo informático) e as persoas que non se contabilizan, pois cando 

solicitan a cita lle contestan que teñen a axenda pechada, senón que agora 

tamén eliminaron a lista de espera de Povisa.  

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Que razóns ten a consellería para ocultar a lista de espera sanitaria 

real?  

 

 Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2014 

 

 Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Manuel Vázquez Fernández 

   Carmen Gallego Calvar 

   María Quintas Alvarez 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 06/11/2014 12:58:16 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 06/11/2014 12:58:23 
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María Carmen Gallego Calvar na data 06/11/2014 12:58:27 
 

María Remedios Quintas Álvarez na data 06/11/2014 12:58:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

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

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno. 

 

Tal como apareceu recollido en distintos medios de comunicación a 

industria Leite Río no pasado mes de setembro deixou de recoller leite, 

alegando falta de calidade, a produtores  da cooperativa arzuana. Pero do 

mesmo xeito o responsable máxima desta industria tamén motiva este feito 

por un exceso de produción. 

 

A finais do mes de outubro esta mesma industria comunicou que de forma 

inmediata deixaría de recoller ós gandeiros que xa  neses días ían a 

sobrepasar a súa cota asignada. 

 

Ante isto, os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu 

debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia desta situación? 

 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Pablo García García 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 06/11/2014 13:43:52 
 
Raúl Fernández Fernández na data 06/11/2014 13:43:59 
 

José Ramón Val Alonso na data 06/11/2014 13:44:05 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Ana Belén Pontón Mondelo, deputadas 

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

no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

en Pleno. 

 

O trazado da liña eléctrica de alta tensión do Irixo a Lalín ameaza coa destrución 

de parte do conxunto forestal próximo ao Monumento Natural das Fragas de Catasós. 

Uns 2.000 pés serán cortados e fraccionaranse fragas e soutos. Concretamente a Fraga 

de Casas Vellas e a unidade paisaxística homoxénea disposta, coma mosaico de fragas 

de castiñeiros, pequenas carballeiras e minoritariamente agro, lonxitudinalmente polo 

rego de Quintela. No seu conxunto conforman unha unidade paisaxística indisoluble, 

dos mellores expoñentes de representatividade da paisaxe tradicional agroforestal doe 

Galiza. Por isto é necesario buscar unha alternativa ao trazado da LAT e que se estuden 

alternativas para a condución da liña do modo que non interfira con esta paisaxe 

necesitada de protección. 

Hai que lembrar que nas últimas décadas Lalín e a súa comarca sufriu fortes 

transformacións da súa paisaxe rural -autoestrada, AVE, parques eólicos, 

concentracións parcelarias…-, e os seus sistemas agroambientais e as súas paisaxes 

están en franca recesión. O entorno da parroquia de Catasós, a pesar da súa proximidade 

a autoestrada e ao AVE, veu salvando o mantemento das súas unidades paisaxística 

típicas predominadas por unha ampla cobertura de soutos e fragas e mosaico agrario en 

moi bo estado de conservación. Esta representación paisaxística antano atopábase 

estendida por todo o Concello e estase a converter progresivamente en relictual. Non 

resulta pois esaxerado dicir que o entorno agroforestal da zona de Catasós preserva 
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fidedignamente a historia da paisaxe do que foi o noso país nos últimos séculos antes de 

chegar a chamada modernización. 

Por outra banda, a declaración do Monumento Natural da Fraga de Catasós, polo 

Decreto 76/2000, de 25 de febreiro, protexeu unha pequena superficie desta unidade 

agroforestal, con 4,5185 hectáreas, pero que protexe exemplares únicos polo seu porte. 

Máis salientar que este espazo fica integrada dentro dunha unidade paisaxística superior 

tipo, conformada polo mosaico entre fragas, carballeiras e agro que abarcan unha 

superficie en continuo moito maior. O Monumento Natural xunto as teselas forestais 

contiguas, principalmente a da Fraga de Casas Vellas e aquelas outras dispostas 

regularmente por todo o rego de Quintela, manteñen unha indiscutible coherencia global 

ecolóxica, agroambiental e paisaxística.  

Así que o paso dunha liña eléctrica, que neste caso ademais acentúa o seu poder 

destrutivo por coller lonxitudinalmente a vertente do rego de Quintela e Casas Vellas, 

afectaría gravemente a integridade deste lugar.  

Ante esta situación existe a posibilidade de declarar Espazo Natural de Interese 

Local das Fragas de Casas Vellas e rego de Quintela -tal como recolle a Lei 9/2001 de 

conservación da Natureza de Galiza no seu artigo 17- dotaría dunha protección tan 

necesaria coma complementaria do pequeno espazo que constitúe o Monumento Natural 

a modo de  zona de amortecemento, coma cinto de protección paisaxística e corredor 

ecolóxico conectado coma un todo ao longo do val, polo que desempeñaría un 

importante elemento de enriquecemento para o Monumento da Fraga de Catasós. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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Considera axeitada a Consellería de Economía e Industria a  resolución adoptada 

pola mesma para a licitación da LAT Irixo-Lalín? 

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2014 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 06/11/2014 17:23:45 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 06/11/2014 17:23:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Vicente Docasar Docasar e Francisco Caamaño 

Domínguez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa reposta oral 

urxente en Pleno. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A xustificación da urxencia vén dada polo forte retraso na convocatoria 

destas axudas e dado ao mes no que estamos, non haberá tempo para 

convocalas. 

 
 

As sociedades máis avanzadas cifran o seu crecemento económico no impulso da 

investigación, e o factor fundamental para conseguilo é contar con recursos 

humanos formados e suficientes. 

 

Pero formar o persoal investigador non é doado. Necesítase un financiamento 

público constante, a definición clara dunha carreira investigadora e, por suposto, 

seriedade por parte dos xestores públicos. Unha carreira científica comeza 

sempre pola elaboración dunha tese doutoral.  Etapa primeira e fundamental dun 

investigador ou investigadora, fundamental para si mesmo pero tamén para o 

grupo de investigación onde se integra. 

 

Dentro da citada carreira investigadora son fundamentais as axudas a etapa 

predoutoral. Estas eran convocadas anualmente en xullo ou agosto para que os 

futuros doutores puidesen estar traballando en novembro. Pero este ano 2014 a 

altura do mes de novembro non foron convocadas pola Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria as axudas para este ano. Son xa tres meses 

de retraso e neste mes de novembro terían que estar avaliadas as solicitudes pero 

en cambio non existe convocatoria. 

 

Isto está acarreando múltiples problemas a todos os universitarios e universitarias 

que aspiran a realizar unha tese dado que no novo sistema de doutoramento os 

titulados teñen unicamente tres anos improrrogables para defender a súa tese que 

comezan a contar dende o momento que son aceptados nos programas, e para 

pedir unha axuda teñen que estar admitidos. Isto significa que  si as axudas a esta 

etapa predoutoral non se convocan anualmente, e dado que teñen unha duración 

de tres anos,  a moitos universitarios e universitarias se lles está restrinxindo a 

axuda nun terzo do tempo con que contan para a realización da súa tese doutoral. 
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Non é aceptable esta desidia da Xunta de Galicia fronte as políticas de I+D e 

moito menos sobre as posibilidades e expectativas de moitos mozos e mozas que 

aspiran a ter unha oportunidade de formarse en investigación. Demostra unha 

absoluta falta de seriedade por parte da Xunta de Galicia.  A políticas de impulso 

a I+D non se poden desenvolver sen ningunha planificación, de feito require de 

normas claras mantidas no tempo. Si se prometeu a convocatoria de axudas 

anuais hai que mantelo porque o que se perde nun ano, non se recupera noutro. 

 

E como neste eido da investigación todo está encadeado, a falta de axudas a esta 

etapa inicial ten moitas consecuencias máis, entre elas, por exemplo, que aos 

grupos de investigación se lles piden un número mínimo de teses lidas para 

concederlles axudas. Si non teñen doutorados malamente poden ter teses. 

 

A non convocatoria neste ano das axudas a etapa predoutoral semella ser un novo 

recorte mais dentro dos moitos aplicados as universidades e o desenvolvemento 

da I+D+i polo Goberno do Sr. Feijoo, demostrando que cando din que apoian as 

políticas de impulso a investigación non están máis que facendo propaganda. 

 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que non foron convocadas as axudas á etapa predoutoral do Plan galego 

de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 

2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2014 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Vicente Docasar Docasar 

   Francisco Caamaño Domínguez 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 

María Concepción Burgo López na data 07/11/2014 13:25:01 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 07/11/2014 13:25:09 
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DECLARACIÓN1 DE BENS E RENDAS DE DEPUTADOS E DEPUTADAS 
 

Nome e apelidos 
CARMEN IGLESIAS SUEIRO 
 

Estado civil 
VIUVA 
 

Réxime económico matrimonial 
 

Data de elección como 
parlamentario/parlamentaria 
21/10/2012 

Data da presentación da credencial na Cámara 
09/12/2013 

 
Deputado/Deputada 
 

 Circunscrición pola que foi elixido/elixida 
OURENSE 

 

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA2 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

Percepcións netas de tipo salarial, 
soldos, honorarios, aranceis e outras 
retribucións, calquera que sexa a súa 
denominación.

3
 

 

SALARIO 26.071,82 € 

Dividendos e participación en 
beneficios de sociedades, 
comunidades ou entidades de 
calquera clase. 
 

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.4 
 

  

 

CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a 
saber, o pagamento final de o haber, máis as retencións. (recadro 504 do modelo 
IRPF 100) 

 

 
4.496,65 € 

                                                           
1 Cubra o formulario co ordenador no modelo PDF interactivo que facilita a Cámara. Non se admitirán 

declaracións cubertas á man. O botelín oficial e a web reproducirán, sen ningunha corrección, a 

declaración de cada parlamentario ou parlamentaria. 
2 As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da 

declaración. 
3 Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da 

Cámara. 
4 De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións. 
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BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características5 

 
Situación6 

Data de adquisición Dereito sobre o 
ben7 e Título de 

adquisición8 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

    

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

    

 
 
Bens inmobles 
propiedade dunha 
sociedade, 
comunidade ou 
entidade que non 
cotiza na Bolsa e da 
que a persoa 
declarante ten 
accións ou 
participacións. 
 
 

    

 

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, CONTAS 
FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE IMPOSICIÓNS9 

SALDO10 DE TODOS OS DEPÓSITOS 
(€) 

 
CONTA CORRENTE 
 
 

 
18,04 € 

                                                           
5 Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e mais as 

características que procedan. 
6 Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país. 
7 Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de 

bens,... 
8 Compravenda, herdanza, doazón, etc. 
9 Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria. 
10 O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o 

saldo medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días 

anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia 

unha das posibilidades, esta débese aplicar a todas as contas. 
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OUTROS BENS OU DEREITOS 

CLASE DE BEN OU DEREITO DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO 
(Indique o sistema que se utilizou para a súa valoración 

dineraria) 

 

VALOR (€)11 

Débeda pública, obrigas, bonos, 
certificados de depósito, obrigas 
de pagamento e demais valores 
equivalentes. 
 
Accións e participacións en todo 
tipo de sociedades, entidades 
con valor económico e 
cooperativas. 
 

  

Sociedades participadas en máis 
dun 5 % por outras sociedades 
ou entidades que sexan 
propiedade, en todo ou en 
parte, do parlamentario ou da 
parlamentaria declarante. 
 

  

 

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES 

Data de adquisición 

1996 

 

DESCRICIÓN12 

RENAULT TWINGO 

 

 

OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO NON 
DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

Pensión de viudedade recoñecida dende o 1 de setembro do 2014. 

 

VALOR (€) 

 

13.510€/Anuais 

                                                           
11 En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en 

calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data 

elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade 

ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta 

declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o 

teórico contable. 
12 Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha 

sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que 

o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. 
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DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO (€) 

SALDO13 
PENDENTE (€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título. 
 
 
 
 

 
OBSERVACIÓNS 

(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta 
declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Esta declaración realízase por:   □  Toma de posesión     □ Cesamento     X Outra causa 
 
 
Don/Dona Carmen Iglesias Sueiro cubriu e comprobou persoalmente todos os datos que 
aparecen nesta declaración de 5 páxinas e manifesta que nela recolle fielmente as súas rendas 
e mais os seus bens. 
E para que así conste, asínaa na cidade de Santiago de Compostela o 7 do mes de novembro 
do ano dous mil catorce. 

 
Sinatura 

 
 

                                                           
13 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 

anterior á data desta declaración. 
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De conformidade coa Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle 
que os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro 
debidamente inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos 
deputados do Parlamento de Galicia. 
 
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701, 
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación 
á atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito. 
 
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do 
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a 
ninguén máis e procedendo á súa destrución. 

 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Carmen Iglesias Sueiro na data 07/11/2014 09:47:11 
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